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20222463625 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, 
претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на 
Република Северна Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА 

СОЦИЈАЛНО РАНЛИВИ КАТЕГОРИИ НА ГРАЃАНИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО 
ЕНЕРГЕТСКАТА КРИЗА

Се прогласува Законот за финансиска поддршка на социјално ранливи категории на 
граѓани за справување со енергетската криза,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 
15 ноември 2022 година.

 
Бр. 08-4738/1  Претседател на Република

15 ноември 2022 година Северна Македонија,
Скопје Стево Пендаровски, с.р.

                               
Претседател

на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.

ЗАКОН ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА СОЦИЈАЛНО РАНЛИВИ 
КАТЕГОРИИ НА ГРАЃАНИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ЕНЕРГЕТСКАТА КРИЗА

Член 1
Со овој закон се уредуваат корисниците, висината, начинот за обезбедување и 

исплатата  на финансиската поддршка на социјално ранливите категории на граѓани 
заради справување со енергетската криза.

Член 2
Корисници на финансиска поддршка, која се обезбедува согласно со одредбите од овој 

закон се лица од социјално ранилива категорија на граѓани и тоа: 
- корисници на право на социјална сигурност на стари лица, 
- корисници на посебен додаток, 
- корисници на правото на надоместок заради попреченост,
- со попреченост и трајни промени во здравствената состојба, кои користат надоместок 

за помош и нега од друго лице, а не користат право на надоместок заради попреченост, без 
потреба од контролен преглед,

- самохрани родители кои се евидентирани корисници на гарантирана минимална по-
мош, 

- корисници на право на пензија во висина до 14.000 денари,
- корисници на право на надоместок за  телесно оштетување и
- невработени лица - корисници на право на материјално обезбедување во вид на пари-

чен надоместок.
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Член 3
Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:
1) „Корисници на право на социјална сигурност на стари лица“ се лица со наврше-

ни 65 - годишна возраст, кои согласно со Законот за социјална сигурност на старите лица 
(„Службен весник  на Република Северна Македонија“ број 104/19), користат право на со-
цијална сигурност и се евидентирани во центрите за социјална работа;

2) „Корисници на посебен додаток“ се родителите, старателите или лице на кое со ре-
шение на надлежниот центар за социјална работа му е доверено детето и живее во семеј-
ството со него, истото е со попреченост до 26 - годишна возраст, согласно со Законот за 
заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ број 23/13, 12/14, 44/14, 
144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ број 104/19, 146/19, 275/19, 311/20, 294/21 и 150/22);

3) „Корисници на правото на надоместок заради попреченост“ се лица со навршена 
26 -  годишна возраст, а најмногу до 65 - годишна возраст, со тешка или длабока интелек-
туална попреченост, со најтешка телесна попреченост, потполно слепо лице и потполно 
глуво лице; 

4) „Лица со попреченост и трајни промени во здравствената состојба, кои корис-
тат надоместок за помош и нега од друго лице, а не користат право на надоместок за-
ради попреченост, без потреба од контролен преглед“ се лица со навршени 26 години 
возраст, со умерена, тешка или длабока интелектуална попреченост, со потешка и најтеш-
ка телесна попреченост и потполно слепи лица, со трајни промени во здравствената состој-
ба утврдена со наод, оцена и мислење за потребата од помош и нега од друго лице донесен 
од стручна комисија, без потреба од контролен преглед, на кои им е неопходна помош и 
нега од друго лице, заради тоа што не може самото да ги врши основните активности од се-
којдневниот живот, а не користат право на надоместок заради попреченост;

5) „Самохрани родители  кои се  евидентирани корисници на гарантирана мини-
мална помош“ се  родители кои се корисници на гарантирана минимална помош  евиден-
тирани во центрите за социјална работа, кои сами ги вршат родителските права и должнос-
ти за детето, поради тоа што другиот родител е непознат, починат, исчезнат или од оправ-
дани причини привремено или трајно не ги извршува родителските права и должности, до 
започнување на основното образование на детето, но најдоцна до седумгодишна возраст 
на детето, а заклучно до третото дете;

6) „Корисници на пензија“ се државјани на Република Северна Македонија кои се ко-
рисници на самостојна пензија или на сразмерен дел на пензија остварена во Република Се-
верна Македонија и живеат во Република Северна Македонија, кои заклучно со месецот 
на влегувањето во сила на овој закон оствариле доход по основа на пензија во висина не 
поголема од 11.525 денари месечно, односно во висина не поголема од 14.000 денари ме-
сечно, согласно со  податоците од евиденцијата на Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Северна Македонија.

7) „Корисници на право на надоместок за телесно оштетување“ се лица  кои ова пра-
во го користат согласно со Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на Република Македонија” број 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 
113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 
120/16, 132/16, 35/18, 220/18 и 245/18 и „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“ број 180/19  245/19, 31/20, 267/20 и 67/22);

8) „Невработени лица - корисници на право на материјално обезбедување во вид 
на паричен надоместок“, се лица  кои ова право го користат согласно со Законот за мате-
ријално обезбедување на невработените лица поради приватизација на претпријатијата со 
доминантна сопственост на државата во периодот од 2000 до 2004 година („Службен вес-
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ник на Република Македонија“ број 87/2008 и 33/14), Законот за материјално обезбедува-
ње на невработените лица поради приватизација на претпријатијата со доминантна соп-
ственост на државата („Службен весник на Република Македонија“ број 132/17 и 51/18), 
Законот за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизација на 
претпријатијата со доминантна сопственост на државата („Службен весник на Република 
Македонија“ број 198/18 и 241/18), Законот за материјално обезбедување на невработени-
те лица поради приватизација на претпријатијата со доминантна сопственост на државата 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ број 10/20) и Законот за материјал-
но обезбедување на невработените лица поради приватизацијата на претпријатијата со до-
минантна сопственост на државата („Службен весник на Република Северна Македонија“ 
број 174/21).

Член 4
(1) Финансиската поддршка за корисниците на финансиска поддршка од членот 2 став 

(1) алинеи 1, 2, 3, 4 и 5 од овој закон изнесува 3.000 денари месечно, за период од четири 
месеци, започнувајќи од наредниот месец од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

(2) Финансиската поддршка корисниците од членот 2 став (1) алинеја 6 од овој закон, 
кои оствариле доход по основа на пензија во висина не поголема од 11.525 денари ме-
сечно,  изнесува 1.500 денари месечно, за период од четири месеци, започнувајќи од наред-
ниот месец од денот на влегувањето во сила на овој закон. Финансиската поддршка за ко-
рисниците, кои оствариле доход по основа на пензија во висина од 11.526 денари и не по-
голема од 14.000 денари месечно, изнесува 750 денари месечно, за период од четири ме-
сеци, започнувајќи од наредниот месец од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(3) Финансиската поддршка за корисниците на финансиска поддршка од членот 2 став 
(1) алинеја 7 од овој закон изнесува 750 денари месечно, за период од четири месеци, за-
почнувајќи од наредниот месец од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

(4) Финансиската поддршка за корисниците на финансиска поддршка од членот 2 став 
(1) алинеја 8 од овој закон изнесува 3.000 денари месечно, за период од четири месеци, за-
почнувајќи од наредниот месец од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(5) Висината на месечниот доход остварен по основа на пензија од ставот (2) на овој 
член за корисниците на сразмерен дел на пензија остварена во Република Северна Македо-
нија, се утврдува со собирање на сразмерниот дел од пензијата остварена во Република Се-
верна Македонија и сразмерниот дел од пензијата остварена во странска држава во соглас-
ност со меѓународен договор.

       
Член 5

(1) Средствата за финансиска поддршка во висина и во период утврден во членот 4 од 
овој закон се исплаќа како паричен износ на трансакциската сметка на корисникот на фи-
нансиската поддршка и тоа:

- за корисниците од членот 2 став (1) алинеи 1, 2, 3, 4 и 5 од овој закон од средствата на 
Министерството за труд и социјална политика, согласно со податоците од евиденцијата на 
центрите за социјална работа,

 - за корисниците од членот 2 став (1) алинеи 6 и 7 од овој закон од средствата на Фон-
дот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија, согласно со пода-
тоците од евиденцијата на Фондот,

- за корисниците од членот 2 став (1) алинеја 8 од овој закон од средствата на Агенција-
та за вработување на Република Северна Македонија, согласно со податоците од евиденци-
јата на Агенцијата.
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(2) Исплатата на финансиската поддршка  за корисниците од членот 2 од овој закон ќе 
се врши без поднесување на барање од страна на корисниците, врз основа на списоци на 
корисници на финансиска поддршка, изработен врз основа на податоците од евиденциите 
на институциите од ставот (1) на овој член.

(3) На веб-страницата на Министерството за труд и социјална политика, Фондот на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија и на Агенцијата за вработува-
ње на Република Северна Македонија се објавуваат списоците на корисниците на финан-
сиската поддршка најдоцна до петти во месецот и датумот кога ќе се врши исплатата на 
финансиската поддршка. 

(4) Списоците од ставот (3) на овој член  содржат име и презиме на корисникот на фи-
нансиската поддршка и неговата адреса на живеење.

(5) Собирањето, обработката и чувањето на податоците доставени заради изработување 
на списоците од ставот (3) на овој член се врши во согласност со прописите за заштита на 
личните податоци.

Член 6
(1) Министерот за труд и социјална политика  формира  Комисија за одлучување по при-

говори за финансиска поддршка во состав од девет члена, од редот на вработените и тоа: 
по три члена од Министерството за труд и социјална политика,  еден член од Агенцијата 
за вработување на Република Северна Македонија, два члена од центрите за социјална ра-
бота и три члена од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Маке-
донија.

(2) Корисникот кој не е на списокот од членот 5 став (3) од овој закон, а кој смета дека 
ги исполнува условите како корисник на правото од членот 2 од овој закон, може да подне-
се приговор до Комисијата за одлучување по приговори за финансиска поддршка во рок 
од три дена од датумот на објавувањето на списоците на корисници на финансиската под-
дршка од членот 5 став (3) од овој закон. 

(3) Комисијата од ставот (1) на овој член, по поднесените приговори одлучува во рок од 
15 дена од денот на поднесувањето на приговорот.

(4) Комисијата за одобрените приговори доставува известување до подносителот и до 
институциите од членот 5 став (1) од овој закон, а за одбиените до подносителот.

Член 7
Примената финансиска поддршка, согласно со одредбите од овој закон, не се оданочува 

со данок на личен доход, согласно со Законот за данокот на личен доход.

Член 8
(1) Финансиската поддршка ќе се исплаќа на корисници на правата од членот 2 од овој 

закон, започнувајќи од наредниот месец од денот на влегувањето во сила на овој закон, во 
траење од четири последователни месеци.

(2) Финансиската поддршка ќе се исплаќа и на корисниците кои ќе се стекнат со право-
то од членот 2  од овој закон во текот на траењето на периодот на финансиската под-
дршка, а исплатата ќе се врши за преостанатиот период на финансиската поддршка од де-
нот на стекнувањето на правото.

(3) Финансиската поддршка за корисниците од членот 4 став (2) од овој закон престану-
ва да се исплаќа или се менува нејзината висина во случај на зголемување на висината на 
месечниот доход по основа на пензија во текот на траењето на периодот на финансиската 
поддршка.
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Член 9
 Надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон врши Министерството за труд 

и социјална политика.

Член 10
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.


