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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА
Сл. Весник на Р. Македонија, бр.33 од 05.03.2015 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,
116/14 и 180/14), во членот 36 став 2 износот „5.000“ се заменува со износот
„6.250“, а износот „1.500“ се заменува со износот „1.875“.
Во ставот 3 износот „500“ се заменува со износот „625“.
Во ставот 4 износот „1.000“ се заменува со износот „1.250“.
Член 2
Во членот 84 став 1 во алинејата 6 зборовите: „Законот за семејството“ се
заменува со зборовите: „Законот за превенција, спречување и заштита од семејно
насилство“.
Член 3
Во членот 110-в став 2 во алинејата 10 сврзникот „и“ се заменува со запирка.
Во алинејата 11 точката се заменува со сврзникот„и“ и се додава нова алинеја 12,
која гласи:
„- ниво Б4 помошно-стручен од четврто ниво. “
Во ставот 3 алинејата 9 се менува и гласи:
„- за ниво Б3 најмалку ниво на квалификации III, 180 кредити според ЕЦВЕТ или
тригодишно средно образование,“
По алинејата 9 се додава нова алинеја 10 која гласи:
„- за ниво Б4 најмалку ниво на квалификации II, основно образование со
дополнителни функционални знаења и вештини, стекнати преку курсеви или
соодветно практично искуство.“
Член 4
Во членот 157 во алинејата 11 зборовите: „Законот за семејството“ се заменуваат
со зборовите: „Законот за превенција, спречување и заштита од семејно
насилство“.
Член 5
По членот 213 се додава нова глава VII-a и пет нови членови 213-а, 213-б, 213-в,
213-г и 213-д кои гласат:
„VII-A Глава
РЕФУНДИРАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКА НА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ
Член 213-а
Лице со најмалку 80% инвалидност на долните екстремитети, лице со умерена,
тешка и длабока интелектуална попреченост, потполно слепо лице со придружник
и потполно глуво лице може да поднесе барање за рефундирање на средства
платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка
на патнички автомобил, со кој ќе управува подносителот на барањето или
неговиот брачен другар, родител, дете или друг роднина кој живее со лицето и
помеѓу нив постои должност за издржување согласно со Законот за семејството,
односно старател, а ќе се користи исклучиво за потребите на лицето за превоз и
полесна социјална интеграција во заедницата.
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Барањето од ставот 1 на овој член може да се поднесе еднаш во период од пет
години за набавка на патнички автомобил со купопродажна вредност до 10.000
евра во денарска противвредност.
Барањето од ставот 1 на овој член со потребната документација се поднесува до
Комисија за рефундирање на средства за набавка на патнички автомобил, преку
надлежниот центар за социјална работа.
Министерот формира Комисија за рефундирање на средства за набавка на
патнички автомобил, составена од пет члена од кои по двајца претставници од
Министерството за труд и социјална политика и Министерството за финансии и
еден претставник од Заводот за социјални дејности, со мандат од две години.
Член 213-б
Ако лицето на кое му се рефундирани средства, платени како царински давачки,
данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил, го отуѓи
возилото во период од пет години по добивање на средствата, должно е истите да
ги врати со законска казнена камата, пресметана до денот на уплатата во Буџетот
на Република Македонија.
Член 213-в
Центарот за социјална работа формира Комисија за вршење на увид во домот на
подносителот на барањето, составена од три стручни лица, вработени во
центарот.
Комисијата од ставот 1 на овој член, при поднесување на барањето ја утврдува
фактичка состојба за начинот на користење на патничкиот автомобил, за што
составува записник. Комисијата барањето со записникот ги доставува до
Комисијата за рефундирање на средства за набавка на патнички автомобил.
Комисијата за рефундирање на средства за набавка на патнички автомобил, врз
основа на барањето, потребната документација и записникот на комисијата од
ставот 1 на овој член дава предлог до министерот за исполнетоста на условите за
рефундирање на средства и донесување на решение по барањето.
Во Министерството за труд и социјална политика се води евиденција за лицата
кои поднеле барање за рефундирање на средства за набавка на патнички
автомобил, која содржи: име, презиме, и единствен матичен број на подносителот
на барањето, издадениот наод и мислење за степенот на инвалидноста (број,
датум и институција), датумот на приемот на барањето и датумот на издавање на
решението или известувањето, согласно прописите за заштита на личните
податоци.
Член 213-г
Комисијата за рефундирање на средства за набавка на патнички автомобил,
најмалку еднаш годишно врши проверка на наменското користење на патничкиот
автомобил за лицето на кое му се рефундирани средства платени како царински
давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на истото, преку
надлежниот центар за социјална работа.
Доколку Комисијата за рефундирање на средства за набавка на патнички
автомобил утврди дека патничкиот автомобил не се користи за личните потреби
за лицето на кое му се рефундирани средствата, а врз основа на податоците
добиени со проверка преку центарот за социјална работа, Комисијата дава
предлог до министерот за донесување на решение за враќање на неосновано
примените средства.
Против решението од членот 213-в став 3 и решението од ставот 2 на овој член
може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на добивањето на решението
до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од
работен однос во втор степен.
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Доколку лицето на кое му се рефундирани средства, платени како царински
давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички
автомобил, не ги врати средствата во рокот определен со решението од став 2 на
овој член, Министерството за труд и социјална политика ќе поднесе тужба до
надлежниот суд за враќање на примените средства со законска казнена камата .
Член 213-д
Владата на Република Македонија донесува Годишна програма за рефундирање
на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и
акциза за набавка на патнички автомобил за лица со најмалку 80% инвалидност
на долните екстремитети, за потполно слепи лица со придружник и за потполно
глуви лица, со која се уредуваат мерките, носителите, начинот на спроведување,
потребната документација и обезбедените средства.
Рефундирањето на средствата платени како царински давачки, данок на
додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со
најмалку 80% инвалидност на долните екстремитети, за потполно слепи лица со
придружник и за потполно глуви лица се врши во рамките на обезбедените
средства за реализирање на Годишната програма од ставот 1 на овој член. “
Член 6
По членот 254-а се додава нов член 254-б, кој гласи:
„Член 254-б
Глоба во износ од 1000 до 2000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за
прекршок на член на Комисијата од членот 213-а став 4 од овој закон, доколку
одлучи за рефундирање на средства, платени како царински давачки, данок на
додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил спротивно на овој
закон.
Глоба во износ од 1000 до 2000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за
прекршок на член на Комисијата од членот 213-в став 1 од овој закон, доколку
погрешно ја прикаже фактичка состојба за начинот на користење на патничкиот
автомобил.“
Член 7
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република
Македонија, да утврди пречистен текст на Законот за социјалната заштита.
Член 8
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“, освен одредбите од член 1 од овој закон со кој
се менува членот 36 ставови 2, 3 и 4 кои ќе отпочнат да се применуваат од 1 јуни
2015 година и одредбите од член 5 од овој закон со кои се додава нова глава VIIА и пет нови членови од 213-а до 213-д и одредбите од членот 6 од овој закон со
кој се додава нов член 254-б кои ќе отпочнат да се применуваат од 1 јануари
2016 година.
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