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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 

февруари 2016 година.
  

Бр. 08-884/1 Претседател
9 февруари 2016 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА 
ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

Член 1
Во Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија” број 

23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15 и 192/15), во член 41 по ставот (6) се 
додаваат два нови става (7) и (8), кои гласат:

„(7) Овластеното службено лице од  центарот за социјална работа кое ја води 
постапката од ставот (6) на овој член е должно во рок од три дена од денот на приемот на 
барањето за остварување на право за заштита на децата, по службена должност да побара 
документација за која субјектот од ставот (5) на овој член води службена евиденција.

(8) Овластеното службено лице од ставот (5) на овој член од кој е побарана 
документацијата од ставот (7) на овој член е должно да ја достави бараната документација 
во рок од три дена од денот на приемот на барањето.“

Ставот (7) станува став (9).
Во ставот (8) кој станува став (10) зборовите: „ставот (2)“ се заменуваат со зборовите: 

„ставот (3)“.

Член 2
Во членот 42 став (1)  се менува и гласи:
„(1) По барање за остварување, односно продолжување на правото за заштита на децата 

од членот 6 од овој закон, освен за правото од точката 5, решава центарот за социјална 
работа надлежен за подрачјето на кое подносителот на барањето има живеалиште во рок 
од 60 дена од денот на приемот  на барањето, за еднократна парична помош за 
новороденче решава центарот надлежен за подрачјето на кое мајката има постојано место 
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на живеење во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето и за родителски додаток за 
дете решава центарот надлежен за подрачјето на кое мајката има постојано место на 
живеење во рок од 60 дена од денот на приемот  на барањето.“

Во ставот (2) зборот „министерот“ се заменува со зборот „министерството“.

Член 3
Членот 46 се брише. 

Член 4
Во членот 120 ставови (2) и (3) зборовите: „или АПТИС (АPTIS)-најмалку ниво A2 

(A2)“ се бришат.

Член 5
По членот 195 се додава  нов член 195-а, кој гласи:

„Член 195-а
(1) Евиденција  за корисниците на парични права од заштита на децата содржи  

податоци за остварено право на:
- детски додаток,
- посебен додаток,
- еднократна прична помош за новороденче и
- родителски додаток за дете.
  (2) Евиденцијата како и базата на податоци за корисниците на правата за заштита на 

децата од став (1) на овој член содржи податоци за единствен матичен број, пол, возраст, 
адреса на живење и други податоци за корисникот и членовите на неговото семејство, а 
кои се однесуваат за утврдување особено на личниот, материјалниот, здравствениот и 
социјалниот статус. 

(3) Евиденцијата како и базата на податоци на корисниците на услуги во  установите за 
деца содржи податоци за децата опфатени во установите за деца (ЕМБГ, презиме, татково 
име и име на детето, датум и место на раѓање, припадност на заедница, адреса, место на 
живеење, податоци за здравствениот статус на детето); родителите односно старателите на 
децата корисници на услугите во установите за деца (сродство со детето, име и презиме, 
ЕМБГ, датум и место на раѓање, пол, припадност на заедница, адреса и место на живеење, 
контакт телефон, мејл адреса, степен на образование),  како и за вработените во 
установите за деца (ЕМБГ, презиме, татково име и име на вработениот, пол, припадност 
на заедница, датум и место на раѓање, адреса и место на живеење, општина, државјанство, 
вид и степен на образование, последно завршено училиште/факултет, претходно работно 
искуство, категорија на вработен, работно место, контакт телефон,   мејл адреса, датум на 
вработување, датум на престанок на работен однос, инвалидност, ФЗО подрачна единица, 
ПИОМ број, основ за престанок на работен однос, статус на вработен) .

(4) Евиденцијата  и базата на податоци  од ставот (3) на овој член се води со цел 
унапредување на процесите и процедурите потребни за управување со човечки ресурси, 
финансиите и инфраструктурата  во установите за деца, обезбедување на навремени, 
конзистентни, целосни и точни податоци што ќе претставуваат поддршка на процесот на 
донесување на одлуки, спроведување на политики и планирање на реформи во дејноста, 
обезбедување на податоци за електронско водење на педагошката евиденција и 
документација. 

(5) Во прибирањето, обработката, користењето, размената и чувањето на податоците за 
корисниците од ставовите (2) и (3) на овој член се применуваат одредбите од законот со 
кој се уредува заштитата на личните податоци.“
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Член  6
Во член 226 по ставот (4) се додаваат два нови ставa (5) и (6), кои гласат:
„(5) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на овластеното службено лице од  центарот за социјална работа кое ја води 
постапката, ако:

- не ги прибави доказите во рок од три дена од денот на приемот на барањето (член 41 
став (7)); 

- не одлучи по барањето во рок од 60 дена, односно во рок од 30 дена од денот на 
приемот на барањето (член 42 став (1)) и

(6) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани 
доказите и податоците ако не ги достави бараните  докази и податоци во рок од три дена 
од денот на приемот на барањето (член 41 став (8)).”

Член 7
Во членот 228 став (1) во алинејата (1) зборот „став (4)“ се брише.
 

Член 8
Започнатите постапки до денот на започнување на примената на овој закон ќе завршат 

согласно со законот по кој биле започнати.

Член 9
Одредбите од членовите 1, 2, 3, 5 и 6 од овој закон, ќе започнат да се применува со 

започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка согласно со членот 
141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ 
број 124/15).

 
Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Република Македонија”.


