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20150060109
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Врз основа на член 131 став 5 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на
Република Македонија“ број 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14,
116/14 и 180/14), министерот за труд и социјална политика донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И
ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И
ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА ВО
УСТАНОВИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, ВИСИНАТА НА ТРОШОКОТ ЗА
ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА, ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И ОБРАЗЕЦОТ НА
ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА
Член 1
Во Правилникот за начинот и постапката за издавање, продолжување, обновување и
одземање на лиценцата за работа на стручните лица во установите за социјална заштита,
висината на трошокот за издавање на лиценца, формата, содржината и образецот на
лиценцата за работа („Службен весник на Република Македонија“ бр.4/12), во член 2
ставот 2 се менува и гласи:
„ Кон барањето од ставот 1 на овој член се приложува:
- диплома или уверение за завршено високо образование со стекнати најмалку 180
кредити според ЕКТС или завршен VII/1степен,
- доказ за државјанство на Република Македонија;
- доказ за живеалиште во Република Македонија;
- доказ дека со правосилна одлука не му е изречена забрана за вршење на професија,
дејност или должност;
- кратка биографија;
- потврда за помината едукација, во траење од најмалку 40 часа, спроведена согласно со
Програмата за континуирана едукација на стручните работници во установите за
социјална заштита на ЈУ Завод за социјални дејности;
- доказ дека стручниот работник е вработен во установа за социјална заштита, и
- доказ за платен надоместок за трошоците за издавање на лиценца за работа. “
Член 2
Во член 3 ставот 1 се менува и гласи:
„ Едукациите за лиценцирање на стручните лица се вршат согласно Програмата за
континуирана едукација на стручните работници во установите за социјална заштита,
донесена од страна на ЈУ Завод за социјални дејности.“
Член 3
Во член 4 став 2 во алинејата 2 по зборовите: „обука од“ се додаваат зборовите:
„вкупно 100 часа, во период од пет години, издадена од“.
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Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен
весник на Република Македонија”.
Бр. 10-165/1
9 јануари 2015 година

Министер
за труд и социјална политика,

Скопје

Диме Спасов, с.р.
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