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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.51 од 13.04.2011 година) 

Член 1 

Во Законот за социјалната заштита (“Службен весник на Република Македонија” број 
79/2009 и 36/11), во членот 84-а по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:  
„Доколку лицата од ставот 1 на овој член се наоѓаат на болничко лекување во јавна 
здравствена установа имаат право на придружник, при што средставата за сместување и 
исхрана на придружникот во установата се на товар на Министерството.“ 

Член 2 

Членот 197 се менува и гласи:  
„Центарот во постапката за остварување на право на социјална парична помош, постојана 
парична помош, парична помош на лице кое до 18 години возраст имало статус на дете 
без родители и родителска грижа, парична помош на мајка која родила четврто дете, 
паричен надоместок за помош и нега од друго лице, еднократна парична помош и помош 
во натура, надоместок на плата за скратено работно време поради нега на дете со телесни 
или ментални пречки во развојот, парична помош за социјално домување, право на 
додаток за слепило и мобилност, сместување во згрижувачко семејство, мал групен дом, 
организирано живеење со поддршка, установа за социјална заштита е должен да донесе 
решение во рок од 60 дена од денот на поднесувањето на барањето со потребната 
документација.“ 

Член 3 

Членот 198 се менува и гласи:  
„Доколку центарот не донесе решение, односно не донесе решение за одбивање на 
барањето во рокот од членот 197 на овој закон, подносителот на барањето има право во 
рок од три работни дена да поднесе барање до писарницата на директорот на центарот и 
директорот да донесе решение. 

Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член го пропишува 
министерот. 

Кон барањето за донесување на решение од ставот 1 на овој член, подносителот на 
барањето поднесува копија од барањето од членот 197 на овој закон. 

Директорот на центарот е должен во рок од пет работни дена од денот на поднесувањето 
на барањето од ставот 1 на овој член до писарницата на центарот да донесе решение од 
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членот 197 на овој закон со кое ќе го уважи или одбие барањето. Доколку директорот нема 
писарница барањето се поднесува во писарницата на седиштето на центарот. 

Доколку директорот на центарот не донесе решение во рокот од ставот 4 на овој член, 
подносителот на барањето може да го извести Државниот управен инспекторат во рок од 
пет работни дена. 

Државниот управен инспекторат е должен во рок од десет дена од денот на приемот на 
известувањето од ставот 5 на овој член да изврши надзор во центарот за социјална работа 
дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на 
извршениот надзор да го информира подносителот на барањето. 

Инспекторот од Државниот управен инспекторат по извршениот надзор согласно со закон 
донесува решение со кое го задолжува директорот на центарот во рок од десет дена да 
одлучи по поднесеното барање, односно да го уважи или одбие барањето и да го 
извести  инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со 
кој одлучил по поднесеното барање. 

Доколку директорот на центарот не одлучи во рокот од ставот 7 на овој член, инспекторот 
ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот 
за управната инспекција и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена, во кој 
директорот на центарот ќе одлучи по поднесеното барање за што во истиот рок ќе го 
извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со 
кој одлучил по поднесеното барање. Инспекторот во рок од три работни дена го 
информира подносителот на барањето за преземените мерки. 

Доколку директорот на центарот не одлучи и во дополнителниот рок од ставот 8 на овој 
член инспекторот во рок од три работни дена ќе поднесе пријава до надлежниот јавен 
обвинител и во тој рок го информира подносителот на барањето за преземените мерки. 

Доколку инспекторот не постапи по известувањето од ставот 5 на овој член, подносителот 
на барањето во рок од пет дена има право да поднесе приговор до писарницата на 
директорот на Државниот управен инспекторат. Доколку директорот нема писарница, 
приговорот се поднесува во писарницата на седиштето на Државниот управен инспекторат. 

Директорот на Државниот управен инспекторат е должен во рок од три работни дена од 
денот на приемот да го разгледа приговорот од ставот 10 на овој член и доколку утврди 
дека инспекторот не постапил по известувањето од подносителот на барањето од ставот 5 
на овој член или не поднесе пријава согласно со ставот 9 на овој член, директорот на 
Државниот управен инспекторат ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка 
за прекршокот утврден во Законот за управната инспекција на инспекторот и ќе определи 
дополнителен рок од пет работни дена во кој инспекторот ќе изврши надзор во центарот 
дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на 
извршениот надзор да го информира подносителот на барањето за преземените мерки. 
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Доколку инспекторот не постапи и во дополнителниот рок од ставот 11 на овој член, 
директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до надлежниот јавен 
обвинител против инспекторот и во рок од три работни дена ќе го информира 
подносителот на барањето за преземените мерки. 

Во случајот од ставот 12 на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат 
веднаш, а најдоцна во рок од еден работен ден, ќе овласти друг инспектор да го спроведе 
надзорот веднаш. 

Во случајот од ставот 13 на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат во 
рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените 
мерки. 

Доколку директорот на Државниот управен инспекторат не постапи согласно со ставот 11 
од овој член, подносителот на барањето може да поднесе пријава до надлежниот јавен 
обвинител во рок од осум работни дена. 

Доколку директорот на центарот не одлучи во рок од ставот 8 на овој член, подносителот 
на барањето може да поведе управен спор пред надлежниот суд. 

Постапката пред Управниот суд е итна. 

Подзаконскиот акт од ставот 2 на овој член се донесува во рок од 15 дена од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

По донесувањето на подзаконскиот акт истиот веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа се 
објавува на веб страницата на Министерството за труд и социјална политика.“ 

Член 4 

По членот 198 се додаваат три нови члена 198-а, 198-б и 198-в, кои гласат: 

„Член 198-а 

Министерот во постапката за утврдување на исполнетост на условите за почеток со работа 
на установа за социјална заштита, впишување на здружение во регистарот на здруженија 
од областа на социјалната заштита и издавање дозвола за самостојно вршење на работи од 
социјална заштита како професионална дејност од физичко лице, е должен да донесе 
решение во рок од 60 дена од денот на поднесувањето на барањето со потребната 
документација. 

Министерот во постапката по жалба против решението на центарот од членот 197 на овој 
закон, е должен да донесе решение во рок од 60 дена од денот на поднесување на жалбата. 
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Член 198-б 

Доколку министерот не донесе решение, односно не донесе решение за одбивање на 
барањето во рокот од членот 198-а став 1 на овој закон, подносителот на барањето има 
право во рок од три работни дена да поднесе барање до писарницата на министерот и 
министерот да донесе решение. 

Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член ги пропишува 
министерот. 

Кон барањето за донесување на решение од ставот 1 на овој член, подносителот на 
барањето поднесува копија од барањето на членот 198-а став 1 од овој закон. 

Министерот е должен во рок од пет работни дена од денот на поднесувањето на барањето 
од ставот 1 на овој член до писарницата на министерот, да донесе решение со кое барањето 
од членот 198-а став 1 на овој закон е уважено или одбиено. Доколку министерот нема 
писарница, барањето се поднесува во писарницата на Министерството. 

Доколку министерот не донесе решение во рокот од ставот 4 на овој член, подносителот на 
барањето може да го извести Државниот управен инспекторат во рок од пет работни дена. 

Државниот управен инспекторат е должен во рок од десет дена од денот на приемот на 
известувањето од ставот 5 на овој член да изврши надзор во Министерството дали е 
спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на 
извршениот надзор да го информира подносителот на барањето. 

Инспекторот од Државниот управен инспекторат по извршениот надзор согласно со закон 
донесува решение со кое го задолжува министерот во рок од десет дена да одлучи по 
поднесеното барање, односно да го уважи или одбие барањето и да го извести инспекторот 
за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил по 
поднесеното барање. 

Доколку министерот не одлучи во рокот од ставот 7 на овој член, инспекторот ќе поднесе 
барање за поведување прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната 
инспекција и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена, во кој министерот ќе 
одлучи по поднесеното барање за што во истиот рок ќе го извести инспекторот за 
донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил по 
поднесеното барање. Инспекторот во рок од три работни дена го информира подносителот 
на барањето. 

Доколку министерот не одлучи и во дополнителниот рок од ставот 8 на овој член, 
инспекторот во рок од три работни дена ќе поднесе пријава до надлежниот јавен 
обвинител и во тој рок го информира подносителот на барањето. 
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Доколку инспекторот не постапи по известувањето од ставот 5 на овој член, подносителот 
на барањето во рок од пет работни дена има право да поднесе приговор до писарницата 
на директорот на Државниот управен инспекторат. Доколку директорот нема писарница, 
пригооворот се поднесува во писарницата на седиштето на Државниот управен 
инспекторат. 

Директорот на Државниот управен инспекторат е должен во рок од три работни дена од 
денот на приемот да го разгледа приговорот од ставот 10 на овој член и доколку утврди 
дека инспекторот на постапил по известувањето од подносителот на барањето од ставот 5 
на овој член или не поднесе пријава согласно со ставот 9 на овој член, директорот на 
Државниот управен инспекторат ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка 
за прекршок утврден во Законот за управната инспекција на инспекторот и ќе определи 
дополнителен рок од пет работни дена во кој инспекторот ќе изврши надзор во 
Министерството дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни 
дена од денот на извршениот надзор да го информира подносителот на барањето за 
преземените мерки. 

Доколку инспекторот не постапи и во дополнителниот рок од ставот 11 на овој член, 
директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до надлежниот јавен 
обвинител против инспекторот и во рок од три работни дена ќе го информира 
подносителот на барањето. 

Во случајот од ставот 12 на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат 
веднаш, а најдоцна во рок од еден работен ден, ќе овласти друг инспектор да го спроведе 
надзорот веднаш. 

Во случајот од ставот 13 на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат во 
рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето. 

Доколку директорот на Државниот управен инспекторат не постапи согласно со ставот 11 
од овој член, подносителот на барањето може да поднесе пријава до надлежниот јавен 
обвинител во рок од осум работни дена. 

Доколку министерот не одлучи во рок од ставот 8 на овој член, подносителот на барањето 
може да поведе управен спор пред надлежниот суд. 

Постапката пред Управниот суд е итна. 

Подзаконскиот акт од ставот 2 на овој член се донесува во рок од 15 дена од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

По донесувањето на подзаконскиот акт истиот веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа се 
објавува на веб страницата на Министерството за труд и социјална политика. 
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Член 198-в 

Доколку министерот не донесе решение во рокот од членот 198-а став 2 на овој закон, 
подносителот на жалбата може да го извести Државниот управен инспекторат во рок од 
пет работни дена. 

Државниот управен инспекторат е доложен во рок од десет дена од денот на приемот на 
известувањето од ставот 1 на овој член да изврши надзор во Министертвото дали е 
спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на 
извршениот надзор да го информира подносителот на жалбата. 

Инспекторот од Државниот управен инспекторат по извршениот надзор согласно закон 
донесува решение со кое го задолжува министерот во рок од десет дена да одлучи по 
жалбата, односно да ја уважи или одбие жалбата и да го извести инспекторот за 
донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил по 
поднесената жалба. 

Доколку министерот не одлучи во рокот од ставот 3 на овој член, инспекторот ќе поднесе 
барање за поведување прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната 
инспекција и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена, во кој министерот ќе 
одлучи по поднесената жалба за што во истиот рок ќе го извести инспекторот за донесениот 
акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил по поднесената жалба. 
Инспекторот во рок од три работни дена го информира подносителот на жалбата за 
преземените мерки. 

Доколку министерот не одлучи и во дополнителниот рок од ставот 4 на овој член, 
инспекторот во рок од три работни дена ќе поднесе пријава до надлежниот јавен 
обвинител и во тој рок го информира подносителот на жалбата за преземените мерки. 

Доколку инспекторот не постапи по известувањето од ставот 1 на овој член, подносителот 
на жалбата во рок од пет дена има право да поднесе приговор до писарницата на 
директорот на Државниот управен инспекторат. Доколку директорот нема писарница, 
приговорот се поднесува во писарницата на седиштето на Државниот управен инспекторат. 

Директорот на Државниот управен инспекторат е должен во рок од три работни дена од 
денот на приемот да го разгледа приговорот од ставот 6 на овој член и доколку утврди дека 
инспекторот не постапил по известувањето од подносителот на жалбата од ставот 1 на овој 
член или не поднесе пријава согласно со ставот 5 на овој член, директорот на Државниот 
управен инспекторат ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка за 
прекршок утврден во Законот за управната инспекција на инспекторот и ќе определи 
дополнителен рок од пет работни дена во кој инспекторот ќе изврши надзор во 
Министерството дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни 
дена од денот на извршениот надзор да го информира подносителот на жалбата за 
преземените мерки. 
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Доколку инспекторот не постапи и во дополнителниот рок од ставот 7 на овој член, 
директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до надлежниот јавен 
обвинител против инспекторот и во рок од три работни дена ќе го информира 
подносителот на жалбата за преземените мерки. 

Во случајот од ставот 8 на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат 
веднатш, а најдоцна во рок од еден работен ден, ќе овласти друг инспектор да го спроведе 
надзорот веднаш. 

Во случајот од ставот 9 на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат во рок 
од три работни дена ќе го информира подносителот на жалбата за преземените мерки. 

Доколку директорот на Државниот управен инспекторат не постапи согласно со ставот 7 од 
овој член, подносителот на жалбата може да поднесе пријава до надлежниот јавен 
обвинител во рок од осум работни дена. 

Доколку министерот не одлучи во рок од ставот 4 на овој член, подносителот на жалбата 
може да поведе управен спор пред надлежниот суд. 

Постапката пред Управниот суд е итна. 

Подзаконскиот акт од ставот 2 на овој член се донесува во рок од 15 дена од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

По донесувањето на подзаконскиот акт истиот веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа се 
објавува на веб страницата на Министерството за труд и социјална политика.“ 

Член 5 

Во целиот текст на законот зборовите: „Комисијата на Владата за решавање на управни 
работи во втор степен од областа на трудот, социјалната политика и здравството (во 
натамошниот текст: Комисија на Владата)“ и зборовите: „Комисија на Владата“ се 
заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка 
и постапка од работен однос во втор степен“. 

Член 6 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ”Службен весник на 
Република Македонија”, а ќе започне да се применува од 30 септември 2011 година, освен 
одредбите од членот 5 на овој закон кои ќе започнат да се применуваат со започнување на 
примената на Законот за основање на Државната комисија за одлучување во управна 
постапка и постапка од работен однос во втор степен. 

 


