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Заменик-министер Ѓонул Бајрактар
Дополнителен заменик-министер Санела Шкријељ

ПРЕДМЕТ: Ургенција за дополнување на Уредба со законска сила за примена на
Законот за социјалната заштита за време на вонредна состојба
Почитувани,
Здруженијата кои работат на едукација и правна помош на граѓаните во насока
на остварување на социјални права, во изминатиов период по прогласување на
вонредната состојба на територијата на Република Северна Македонија, воочија пречки
во остварувањето на правото на социјална заштита согласно мерките кои ги донесе
Министерството за труд и социјална политика.
Со цел олеснување на последиците од здравствено-економската криза, со
Уредба со законска сила за примена на Законот за социјалната заштита за време на
вонредна состојба (Сл. весник на РСМ бр. 89 од 3.4.2020) овозможен е брз пристап во
системот на социјална заштита. Со оваа Уредба им се овозможува на сите
домаќинствата кои останале без приходи во последниот месец или биле дел од
неформалната економија, да поднесат барање за остварување на правото на
гарантирана минимална помош (ГМП ).
Бидејќи нов правилник за начинот на остварување на правото во време на
вонредна состојба не е донесен, остануваат да важат одредбите од Правилникот за
начинот на остварување на правото на Гарантирана минимална помош (Сл. Весник на
РСМ од 28.05.2019). Во чл. 7 од Правилникот е наведена сета потребна документација
за остварување на правото, од која дел ја обезбедува Центарот за социјална работа, а
дел самиот подоносител на барањето.
Имајќи ја во предвид ситуацијата со ширењето на Ковид - 19, мерките кои ги
превзема владата за превенција и заштита, изразуваме загриженост поради ризикот во
кој се доведуваат лицата кои треба да ја набават потребната документација за да
поднесат барање за остварување на правото на ГМП. Долгите колони на граѓани пред
банките и институциите се секојдневна глетка во сите градови низ државата.
Скратеното работно време и ограничувањата за движење дополнително го отежнуваат
пристапот до овие институции, каде за влез се чека и по неколку часови, а лицата не ги
почитуваат мерките за растојание од 2 метри. Имајќи го во предвид брзото ширење на
вирусот, принудната интервенција на војската во воведување на ред пред банките и
институциите, сметаме дека набавувањето на документацијата
дополнително

Страна 1 од 2

претставува ризик по здравјето на граѓаните во време на пандемија и доведува до
дополнителни финансиски импликации.
Апелираме до Министерството за труд и социјална политика во најбрз можен
рок да донесе дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за
социјалната заштита за време на вонредна состојба, со која лицата кои ќе поднесат
барање за остварување на правото на ГМП, кон барањето да приложат само документ
за лична идентификација на увид, додека останатата потребна документација
предвидена во чл. 7 од Правилникот за начинот на остварување на правото на
Гарантирана минимална помош, подрачниот Центар за социјална работа да ја набавува
по службена должност со размена на податоците по електронски пат со надлежните
институции.
Сметаме дека со ваквото дополнување на Уредбата ќе се придонесе кон целосно
почитување на мерките за време на вонредната состојба, ќе се заштити здравјето на
граѓаните кое е приоритет во овие тешки услови и реално ќе се олеснат економските
последици на оние кои се најмногу погодени.
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