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 ВОВЕД

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И 
ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Социјалната заштита се организира и обезбедува со Законот за социјалната 
заштита  („Службен весник на Република Северна Македнија“бр.104/19, 146/19 и 275/19).

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА 

Цел на Предлог законот за изменување на Законот за социјалната заштита е да се 
овозможи услугата лична асистенција да ја користат и деца од шест годишна возраст со  
намален функционален капацитет, со цел да се овозможи индивидуална помош и 
поддршка и на децата за вршење на секојдневни активности и тоа заради пристап до 
образовните институции, центрите за рехабилитација и вклучување во заедницата, кои 
дете без попреченост вообичаено ги врши без поддршка. Со предложените измени се 
очекува 200 деца да добијат услуга на лична асистенција и тоа од 80 часа во текот на 
еден месец.

Предлог Законот за изменување на Законот за социјалната заштита се заснова на 
истите начела на кои е заснован и Законот за социјалната заштита.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ БУЏЕТОТ 
И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Законот чие донесување се предлага повлекува обврска за обезбедување 
средства за неговото спроведување во висина  од 21.408.000 денари од Буџетот на 
Република Северна Македонија за 2021 година.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ 
СУБЈЕКТИ

 
Со предложените измени се очекува 200 деца да добијат услуга на лична 

асистенција и тоа од 80 часа во текот на еден месец, а не повлекува обврска за неговото 
спроведување и материјални обврски за одделни субјекти.



ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

Член 1
Во Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна 

Македoнија“ бр. 104/19, 146/19 и 275/19), во член 76 во ставот 1 зборовите „лица од 18“ се 
заменуваат со зборовите  „деца од шест години и возрасни лица “.

Член 2

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република 
Северна Македонија да утврди пречистен текст на Законот за социјалната заштита.

Член 3
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.



О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е  НА 
ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

Со членот 1 се проширува основот така што и децата со попреченост ќе добиваат 
услуга на лична асистенција, преку која се обезбедува индивидуална помош и поддршка 
за вршење на секојдневни активности, заради пристап до образовните институции, 
центрите за рехабилитација и вклучување во заедницата, кои активноси дете без 
попреченост вообичаено ги врши без поддршка.

Со член 2 се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на 
Република Северна Македонија да утврди пречистен текст на Законот за социјалната 
заштита.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ

Предложените одредби се меѓусебно поврзани. Како такви прават правна целина и 
се применливи.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со предложениот текст на Предлогот на закон за изменување на Законот за 
социјалната заштита се овозможува пристап до услугата лична асистенција и за децата 
со попреченост со наполнети шест години возраст.  



ТЕКСТ НА ОДРЕДБА ОД ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА КОЈА СЕ МЕНУВА

Член 76 
Услугата лична асистенција опфаќа индивидуална помош и поддршка за лица од 

18 до 65 годишна возраст, со намален функционален капацитет, со цел да се овозможи 
независно и самостојно живеење, активно и рамноправно учество во заедницата, како и 
вршење на секојдневни активности, кои лице без попреченост вообичаено ги врши без 
поддршка. 

Личната асистенција вклучува: помош и поддршка во вршење основни и 
инструментални активности од секојдневниот живот, помош и поддршка на работното 
место, образовните институции, центрите за рехабилитација, помош и поддршка во 
зедницата и други активности од интерес на лицето, до 80 часа месечно. 

По исклучок од ставот 2 на овој член, личната асистенција може да опфати 
дополнителни 80 часа месечно за лице кое од резиденцијално згрижување преминува во 
живеење во станбен објект или со поддршка, а заради поголема потреба од помош и 
поддршка за независно и самостојно живеење и вклучување во заедницата.

Корисници на услугата се лица со потешка и најтешка телесна попреченост и 
потполно слепи лица.


