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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.187 од 30.12.2013 година 

 
Член 1 

Во Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

број 79/2009, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13 и 79/13), во членот 44 по алинејата 8 
се додаваат две нови алинеи 9 и 10, кои гласат: 

“- додаток за глувост, 
- парична помош на самохран родител кој има дете со пречки во развојот,“. 

 
Член 2 

Во членот 84-а став 1 по сврзникот "или" се додаваат зборовите: "лице со 

квадриплегија или". 
Ставот 4 се брише. 

 
Член 3 

По членот 84-а се додаваат два нови поднаслови и два нови члена 84-б и 84-в, 

кои гласат: 
„ 4.11. Додаток за глувост 

 
Член 84-б 

Правото на додаток за глувост се обезбедува за тотално глуво лице со навршени 

26 години коешто има потполно згасната слушна перцепција и истото не може да 
ги задоволи своите животни потреби без толкувач на знаковен јазик. 

Месечниот износ на додатокот од ставот 1 на овој член изнесува 4.000 денари, 
усогласен со порастот на трошоците на живот за претходната година објавени од 
Државниот завод за статистика во јануари за тековната година и истиот се 

обезбедува од Буџетот на Република Македонија. 
Министерот го пропишува начинот за остварување на правото на глувост, 

потребната документација, составот на првостепената и второстепената комисија 
за давање на наод и мислење за потребата за остварување на ова право, формата 
и содржината на наодот и мислењето и водењето на евиденција за издадените 

наоди. 
4.12. Право на парична помош на самохран родител кој има дете со пречки во 

развојот 
 

Член 84-в 

Право на парична помош има самохран родител кој има дете со пречки во 
развојот. 

Правото на парична помош го остварува самохран родител кој се грижел за 
детето до неговата 26 годишна возраст, во континуитет од наредните 15 години, 
без истото да биде сместено во установа за социјална заштита, кој е невработен и 

не користи право на пензија, по наполнување на 62 години на живот за жена, 
односно 64 години на живот за маж. 

Правото од ставот 1 на овој член не може да се оствари доколку на самохраниот 
родител му било одземено родителското право над детето. 

Висината на паричната помош од ставот 1 на овој член изнесува 8.000 денари, 
усогласена со порастот на трошоците на живот за претходната година објавени од 
Државниот завод за статистика во јануари за тековната година. 

Министерот го пропишува начинот на остварување на правото на парична помош 
на самохран родител кој има дете со пречки во развојот и потребната 

документација за остварување на ова право.“ 
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Член 4 
Во членот 105 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 

“Директорот на установата е должен да постапува по задолжителните писмени 
инструкции донесени од министерот со цел за унапредување и усовршување на 
работата на установата.“ 

Ставовите 3, 4 и 5 стануваат ставови 4, 5 и 6. 
 

Член 5 
Во членот 113 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
“Во прибирањето, обработката, користењето, размената и чувањето на 

податоците за корисниците од социјална заштита се применуваат одредбите од 
законот кој ја уредува заштитата на личните податоци.“ 

Ставот 3 станува став 4. 
 

Член 6 
По членот 254 се додава нов член 254-а, кој гласи: 
 

“Член 254-а 
Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се 

изрече на директорот на установата доколку не постапува по задолжителните 
писмени инструкции донесени од министерот, а се однесуваат на унапредување и 
усовршување на работата на установата (член 105 став 3).“ 

 
Член 7 

Одредбите од членовите 47 став 3 и 61 став 2 од овој закон не се применуваат во 
период од 1 јануари до 31 декември 2014 година. 
Во 2014 година висината на социјалната парична помош утврдена во членот 47 

став 1 од овој закон и висината на постојаната парична помош утврдена во 
членот 61 став 1 алинеја 1 од овој закон се зголемува за 5%. 

Зголемувањето од ставот 2 на овој член ќе се изврши од 1 март 2014 година. 
 

Член 8 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“, освен одредбите од членот 3 од овој закон кои 

ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2014 година. 


