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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36  
став 1 од Законот за Владата на Република  Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 
196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), 
Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 24 април 2020 
година, донесе 

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА 
УРЕДБАТА  СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА 
СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1
Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за социјалната заштита за време 

на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.89/20), во 
член 1 во ставот 2 зборовите „и мај“ се заменуваат со зборовите „до декември“, по 
зборовите „користење на правото“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по зборовите 
„социјална заштита,“ се додаваат зборовите „право на надоместок заради попреченост, 
право на надоместок за помош и нега од друго лице, распоредување на работни места и 
вршење на стручна работа во установа за социјална заштита на стручните даватели на 
јавни услуги, продолжување на лиценца за работа во установа за социјална заштита, како 
и постапката за издавање и обновување на лиценца за работа на стручните лица даватели 
на јавни услуги, “ . 

Член 2
Членот 2 се менува и гласи:
„За материјално необезбедено се смета домаќинство чија вкупна висина на сите 

приходи на сите членови на домаќинството по сите основи во месецот пред поднесување 
на барањето за остварување на правото на гарантирана минимална помош и во месецот 
пред тековниот месец на користењето на правото е пониска од висината на утврдената 
гарантирана минимална помош. 

Право на гарантирана минимална помош може да оствари домаќинство во кое член на 
домаќинството е избришан од евиденцијата на невработени лица заради нередовно 
пријавување  или на кој работниот однос му престанал спогодбено, по негово барање или 
со отказ од работодавецот поради кршење на договорните обврски или други обврски од 
работниот однос.

Како имот кој корисникот на правото на гарантирана минимална помош може да го 
отуѓи или изнајми и на тој начин да се издржува,  се смета стан  во кој не живее,  
регистрирано моторно возило не постаро од пет години (патничко моторно возило, мотор 
над 50 cм3, комбе, автобус, камион, комбајн и трактор)  и градежно земјиште со површина 
над 500 м2, освен земјиштето на кое се наоѓа објектот каде корисникот живее.“

Член 3
По членот 2 се додава нов член 2-а кој гласи:
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„Член 2-а
Правото на гарантирана минимална помош не престанува доколку  корисникот не се 

пријави во надлежниот центар за вработување и редовно не ги исполнува обврските за 
евидентирање согласно со прописите за вработување и осигурување во случај на 
невработеност.“. 

Член 4
Во членот 3 зборовите „и мај“ се заменуваат со зборовите „до септември“. 

Член 5
По членот 3 се додаваат  три нови члена 3-а, 3-б и 3-в кои гласат:

„Член 3-а
Центарот за социјална работа за остварување на правото на гарантирана минимална 

помош одлучува врз основа на доставената документација од подносителот на барањето и 
обезбедената документација по службена должност согласно Правилникот за начинот на 
остварување на правото на гарантирана минимална помош, утврдување на состојбата на 
приходите, имотот и имотните права на домаќинството, определувањето на носителот на 
правото, образецот на барањето и потребната документација („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 109/19), а увидот во домаќинството ќе се изврши во 
рок од два месеци  по престанокот на траењето на вонредната состојба.

            
Член 3-б

Правото на надоместок заради попреченост, остварено врз основа на конзилијарно 
мислење од првостепена комисија составена од тројца лекари специјалисти од соодветна 
терцијарна  здравствена  установа со  кој е препорачан контролен преглед  во периодот  на 
траење на вонредната состојба,  се продолжува за време на траење на вонредната состојба, 
како и два месеци по престанокот на траењето на вонредната состојба.

Член   3-в
Правото на надоместок за помош и нега од друго лице, остварено врз основа на наод, 

оцена и мислење од стручна комисија со кој е препорачан контролен преглед  во периодот  
на траење  на  вонредната состојба,  се продолжува за време на траење на вонредната 
состојба, како и два месеци  по престанокот на траењето на вонредната состојба.“.

Член  6
По членот 5 се додава нов член 5-а кој гласи:

„Член 5-а
Стручните лица даватели на јавни услуги, вработени во јавни и приватни установи за 

социјална заштита и кај други даватели на социјални услуги за кои е отпочната 
постапката, а не се стекнале со лиценца за работа за време на траењето на вонредната 
состојба, се распоредуваат на работни места и вршат стручна работа во установа за 
социјална заштита, за време на траењето на вонредната состојба, како и шест месеци по 
престанокот на траењето на вонредната состојба.

На стручните лица даватели на јавни услуги, вработени во јавни и приватни установи за 
социјална заштита и кај други даватели на социјални услуги, на кои рокот на важноста на 
лиценцата за  работа за вршење на стручна работа во установа за  социјална заштита им е 



Службен весник на РСМ, бр. 108 од 24.4.2020 година 

3 од 3

истечен или истекува за време на траење на вонредната состојба им се продолжува за 
време на траењето на вонредната состојба, како и шест месеци по престанокот на 
траењето на вонредната состојба. 

Постапката за издавање и обновување на лиценца за работа на стручните лица даватели 
на јавни услуги од ставовите 1 и 2 на овој член,  ќе се спроведе  во рок од шест месеци  по 
престанокот на траењето на вонредната состојба .“.

Член 7
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“. 

Бр. 44-3402/1 Претседател на Владата
24 април 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.


