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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 2 април 2020
година, донесе
УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНАТА
ЗАШТИТА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
Член 1
Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.104/19, 146/19 и 275/19), ќе се применува за време на траење на вонредната состојба,
доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.
За утврдување на материјалната необезбеденост на домаќинство во постапката за
остварување на правото на гарантирана минимална помош за месеците април и мај 2020
година, за остварување паричен додаток заради покривање на дел од трошоците за
потрошувачка на енергенси во домаќинството, за рокот за известување за секоја промена
на фактите или околностите кои влијаат на користење на правото и за вршење увид заради
утврдување на исполнетост на условите во постапката за давање дозвола за вршење
работа во социјална заштита, за време на траење на вонредната состојба се применуваат
одредбите од оваа уредба со законска сила.
Член 2
За материјално необезбедено се смета домаќинство чија вкупна просечна 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 текот на користењето на правото е пониска од висината на утврдената гарантирана
минимална помош.
Член 3
Домаќинство кое користи гарантирана минимална помош, остварува паричен додаток
заради покривање на дел од трошоците за потрошувачка на енергенси во домаќинството и
за месеците април и мај 2020 година.
Член 4
Подносителот на барањето, односно неговиот законски застапник или старател е
должен надлежниот центар за социјална работа да го извести писмено или по електронски
пат, за секоја промена на фактите или околностите кои влијаат на користење на правото и
биле основа за признавање на правото од социјална заштита, најдоцна во рок од 30 дена
од денот кога настанале тие промени.
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Член 5
Во постапката за издавање на дозвола за вршење работа во социјална заштита на
давателот на социјални услуги, увидот заради утврдување на исполнетоста на условите за
давање на социјалната услуга се врши со взаемна двонасочна комуникација со примена
на средства за електронска комуникација, кои можат да бидат видеоконференциски
платформи или други системи за електронска размена на податоци.
За употребата на видот на средствата за електронска комуникација од став 1 на овој
член, одлучува Комисијата за лиценцирање на даватели на социјални услуги.
Член 6
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Северна Македонија“.
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