
превземено од  ww ww ww .. pp rr aa vv oo .. oo rr gg .. mm kk   

 1 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 
Сл. Весник на Р. Македонија, бр.180 од 05.12.2014 година 

 
Член 1 

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

брoj 79/2009, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14 и 
116/14), по членот 128 се додава нов член 128-а, кој гласи: 

 
„Член 128-а 

Установите за социјална заштита кои обезбедуваат институционална заштита од 
членот 115 од овој закон, должни се да обезбедат правилна исхрана на 
корисниците, во согласност со нормативите за целодневна исхрана на 

корисниците, а кои се однесуваат за задоволување на дневните потреби од 
енергетски, хранливи и заштитни материи и сезонските листи на јадење, 

изготвени од Министерството за труд и социјална политика за четири годишни 
сезони. 
Нормативите за целодневна исхрана на корисниците во установите за 

институционална социјална заштита ги пропишува министерот.“ 
 

Член 2 
Во членот 130-а став 1 алинејата 6 се менува и гласи: 
„- го положи стручниот испит.“ 

Во ставовите 2 и 3 бројот „2“ се заменува со бројот „5“. 
 

Член 3 
Во членот 131-а зборовите: „дејноста на установата за социјална“ се заменуваат 
со зборовите: „од областа на социјалната“. 

 
Член 4 

Во членот 131-в став 1 зборот „ Испитот “ се заменува со зборовите: „Стручниот 
испит“, а зборот „ градивото“ се заменува со зборот „материјалите“. 
Во ставот 2 зборовите: „од соодветната област“ се бришат. 

 
Член 5 

Во членот 131-г став 5 по зборовите: „кои прашања“ се додава сврзникот „и“. 
Во ставот 9 зборовите: „избрано од министерот“ се бришат. 

 

Член 6 
Во членот 131-д став 2 по зборот „лиценцирање“ се става запирка и се додаваат 

зборовите: „преку Заводот за социјални дејности“. 
 

Член 7 

Во членот 131-ѓ став 3 зборовите: “Заводот за социјални дејности“ се заменуваат 
со зборовите: „Министерството за труд и социјална политика“. 

Ставот 4 се брише. 
Ставот 5, кој станува став 4, се менува и гласи: 

„ Во просторијата за полагање на испитот, за време на полагање на испитот се 
присутни тројца претставници од Комисијата за лиценцирање и еден 
информатичар.“ 
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Член 8 
Во членот 131-е став 4 зборовите: „131-е став 5“ се заменуваат со зборовите: 

„131-ѓ став 4“. 
Во ставот 9 бројот „5“ се заменува со бројот “ 4“. 

 

Член 9 
Во членот 131-к зборовите: „ Заводот за социјални дејности“ се заменуваат со 

зборовите: „ Министерството за труд и социјална политика“. 
 

Член 10 

По членот 198-д се додава нов член 198-ѓ кој гласи: 
 

„Член 198-ѓ 
Министерството за труд и социјална политика врши контрола на квалитетот на 

исхраната во установите за институционална социјална заштита, согласно 
нормативите и сезонските листи од членот 128-а од овој закон. 
За констатираното отстапување или непочитување на нормативите и сезонските 

листи за исхраната во установата, службено лице од Министерството изготвува 
писмено укажување со препорака за надминување на констатираната состојба во 

определен рок. 
Ако установата не постапи по даденото укажување, ќе се спроведе инспекциски 
надзор согласно со одредбите од овој закон.“ 

 
Член 11 

Во членот 256-а во алинејата 1 бројот „5“ се заменува со бројот „ 4“. 
Во алинејата 2 бројот „10“ се заменува со бројот „9“. 

 

Член 12 
Подзаконскиот акт предвиден со овој закон ќе се донесе во рок од три месеци од 

денот на влегувањето во сила на овој закон. 
 

Член 13 

Одредбите од членот 47 став 3 и членот 61 став 2 од Законот за социјалната 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 79/2009, 36/11, 51/11, 

166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14 и 116/14) нема да се 
применуваат во период од 1 јануари до 31 декември 2015 година. 
Висината на социјалната парична помош утврдена во членот 47 став 1 од Законот 

за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 
79/2009, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14 и 

116/14) и висината на постојаната парична помош утврдена во членот 61 став 1 
алинеја 1 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ број 79/2009, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 

38/14, 44/14 и 116/14) се зголемува за 5%. 
Зголемувањето од ставот 2 на овој член ќе се изврши отпочнувајќи со исплатата 

на социјалната парична помош и постојаната парична помош во месец јули 2015 
година. 

 

Член 14 
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република 

Македонија да утврди пречистен текст на Законот за социјалната заштита. 
 

Член 15 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ”Службен 
весник на Република Македонија“. 


