Испит: ИСПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА СТРУЧНОТО
ЗНАЕЊЕ НА СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ ОД ОБЛАСТА НА
СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА
1. ИСПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА СТРУЧНОТО ЗНАЕЊЕ
НА СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ
Прашање
Според Законот за социјална заштита, постапка за остварување на право од социјална
заштита се поведува по барање на:
Според Законот за социјална заштита, Заводот за социјални дејности врши надзор над
стручната работа заради:
Според Законот за социјална заштита, Центарот за социјална работа ја спроведува
постапката за остварување на правата од социјална заштита:
Според Законот за социјална заштита, орган на управување во јавна установа за
социјална заштита е:
Според Законот за социјална заштита, корисник на социјална заштита е:
Според Законот за социјална заштита, право на социјална парична помош може да
оствари:
Според Законот за социјална заштита, начинот на водење на евиденција за
корисниците на социјална заштита и документација за стручната работа го пропишува:
Според Законот за социјална заштита, надлежен орган за вршење инспекциски надзор
над спроведувањето и примената на законите и другите прописи од областа на
социјалната заштита е:
Според Законот за социјална заштита, Регистарот на здруженија на граѓани од областа
на социјалната заштита го води:

1. ИСПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА СТРУЧНОТО ЗНАЕЊЕ
НА СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ
Прашање
Според Законот за социјална заштита, во случај на судир за месната надлежност
помеѓу центрите, решава:
Според Законот за социјална заштита, од колку члена е составена Комисијата за
лиценцирање?
Според Законот за социјална заштита, лиценцата се издава за период од:
Според Законот за социјална заштита, што претставува лиценцата за работа на
стручниот работник во установите за социјална заштита и каде се истакнува:
Според Законот за социјална заштита, континуираната едукација на стручните
работници во системот на социјална заштита ја спроведува:
Според Законот за социјална заштита, право на додаток за слепило се обезбедува за:
Според Законот за социјална заштита, право на парична помош за згрижувач има
згрижувач кој згрижил лице во своето семејство:
Според Законот за социјална заштита, установата за стари лица обезбедува:
Според Законот за социјална заштита, право на сместување во установа за социјална
заштита има лице кое:
Според Законот за социјална заштита, дневниот центар за лицата со умерени и тешки
пречки во менталниот развој и на лицата со тешки пречки во телесниот развој им
обезбедува:
Според Законот за правда за децата, затвор за деца може да се изрече само како:

1. ИСПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА СТРУЧНОТО ЗНАЕЊЕ
НА СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ
Прашање
Според Законот за правда за децата, укор се изрекува:
Според Законот за правда за децата, планот со мерки и активност за индивидуална
работа со детето и родителите, односно старателот го спроведува:
На дете во судир со законот од 14 до 16 години, согласно Законот за правда за децата,
судот може да му изрече:
Согласно Законот за правда за децата, во воспитна установа детето останува:
Според Законот за семејство, родителското право го вршат:
Според Законот за семејство, семејство е:
Според Законот за семејство, родителството настанува со:
Според Законот за семејство, начинот на избор на посвоител по електронски пат го
пропишува:
Според Законот за семејство, не може да склучи нов брак:
Според Законот за семејство, за старател на малолетно лице – жртва на трговија со
луѓе се поставува:
Според Законот за семејство, старателот на лице на кое му е одземена деловната
способност ги има правата и должностите на старател на:
Според Законот за семејство, старателот на малолетно лице е должен да се грижи:
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НА СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ
Прашање
Според Законот за семејство, постапка заради одземање на родителско право може да
поведе:
Кодексот за професионална етика на стручните лица во установите за социјална
заштита е:
Според Етичкиот кодекс, должност на сите стручни лица е да се грижат за правилна
примена на Кодексот за професионална етика и за секоја повреда на професионалната
етика да им укажат на колегите преку:
Етичката одговорност на стручните лица спрема Кодексот опфаќа стандарди на
однесување во однос на:
Според Етичкиот кодекс, стандардот на почитување и поддржување на тимската
работа е стандард кој се однесува на односот кон:
Според Етичкиот кодекс, стандардот на градење и одржување на односи на доверба и
соработка со колегите е стандард кој се однесува на односот кон:
Според Етичкиот кодекс, стандардот на континуирано дополнување и надградување на
стекнатото знаење е стандард кој се однесува на одговорноста кон:
Според Етичкиот кодекс, стандардот на промовирање стандарди на професионално
однесување, преку отвореност за нови и иновативни методи за работа е стандард кој
се однесува на одговорноста кон:
Според Етичкиот кодекс, стандардот на развивање и практикување на професионална
сензибилност за социјалните појави, ризици и проблеми во заедницата е стандард кој
се однесува на одговорноста кон:

1. ИСПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА СТРУЧНОТО ЗНАЕЊЕ
НА СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ
Прашање
Според Стандардот за раководење со предмет, планот за индивидуална работа е
затворен и контактот со детето и семејството или возрасното лице завршува кога:
Според Стандардот за правда за децата, специјализираните стручни тимови од
Центарот за социјална работа следат специјализирана обука за правда за децата од:
Според Процедурите за постапување при сместување на корисник во згрижувачко
семејство, проценката на згрижувачите се прави врз основа на:
Според Законот за социјална заштита, стручен работник во установа за социјална
заштита со високо образование може да се стекне со лиценца за работа ако покрај
другите услови пропишани со Закон има и:
Според Закон за социјалната заштита, право на организирано живеење со поддршка
може да организира:
Според Законот за семејство, брак може да склучат:
Според Закон за семејството, за посвојување е потребна согласност на:
Според Закон за семејството, при посвојување доколку родителот е малолетен:
Според Закон за семејството, при посвојување не е потребна согласност ниту од
родител:
Според Закон за семејството, не е потребна согласност за посвојување ниту од
посвоеникот:
Според Закон за семејството, центарот за социјална работа за секое дете кое ќе го
смести во институција или друго семејство:
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НА СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ
Прашање
Според Закон за семејството, бракот склучен по верски обичаи:
Според Закон за правда за децата, не може да се смета дека детето е во судир со
закон:
Според Закон за правда за децата, при одлучувањето за примена на мерките и
санкциите утврдени со овој закон:
Според Закон за правда за децата, постапката спрема дете ја води и санкциите
утврдени со овој закон ги изрекува:
Според Закон за правда за децата, ако родителите/или/от, односно старателите/или/от
не се во можност да вршат засилен надзор над детето, а не постојат услови за
предавање на детето на згрижувачко семејство заради вршење ваков надзор:
Според Закон за правда за децата, затвор за деца може да се изрече:
Според Закон за социјалната заштита, за остварување на системот на социјалната
заштита се основаат:
Според Закон за социјалната заштита, право на постојана парична помош има:
Според Закон за социјалната заштита, решение за престанок на важењето на
дозволата за самостојно вршење на работи од социјална заштита како професионална
дејност по барање на физичко лице донесува:
Според Закон за социјалната заштита, сместување лице во згрижувачко семејство се
врши врз основа на склучен договор меѓу:
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НА СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ
Прашање
Според Закон за семејството, во случаите кога родителите на детето не живеат
заедно, тогаш се спогодуваат кај кого од нив детето ќе остане на чување и воспитание,
а ако за тоа не можат да се спогодат или ако нивната спогодба не одговара на
интересите на детето, решение за тоа ќе донесе:
Според Закон за семејството, центарот за социјална работа, ќе донесе ново решение
за доверување на детето на чување и воспитание ако тоа го бараат изменетите
околности:
Според Закон за семејството, за ставање под старателство и за престанок на
старателството центарот за социјална работа го известува матичарот во рок:
Според Закон за семејството, ако лицето под старателство има имот, центарот за
социјална работа:
Според Закон за семејството, пописот и процената на имот на лицето под
старателство го врши:
Според Закон за семејството, центарот за социјална работа во постапката за давање
на одобрение за старателот во поглед на располагањето и управувањето со имотот,
односно со правата на лицето под старателство:
Според Закон за семејството, старателот може за работи за кои не е потребно
одобрение да бара совет од:
Според Закон за семејството, старателот на кого му престанала старателската
должност на центарот за социјална работа должен е:
Согласно Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство,
службените лица во институциите кои вршат дејност од областа на социјалната
заштита, внатрешните работи, здравството, детската заштита и образованието, како и
надлежните судови во постапките за семејно насилство должни се:
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Прашање
Согласно Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство,
Центарот за социјална работа за потребата од вклучување на лицата – жртви во
активните мерки за вработување известува до:
Согласно Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство,
Центарот за социјална работа, во случај кога е од интерес на дете – жртва на семејно
насилство може:
Согласно Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство, од
страна на мултисекторскиот стручен тим, се изготвува:
Согласно Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство,
мултисекторскиот тим е составен од:
Согласно Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство,
Центарот за социјална работа, во случаи кога како жртва се јавува дете или лице кое
не
е во состојба да се грижи за себе или лице со ограничена или одземена деловна
способност, презема мерки за заштита:
Согласно Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство,
сместување на жртвата на семејно насилство во центар за лица – жртви на семејно
насилство се врши:
Согласно Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство,
сместување на жртвата на семејно насилство во центар за лица – жртви на семејно
насилство може да трае:
Согласно Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство,
сместување на жртвата на семејно насилство во центар за лица – жртви на семејно
насилство во исклучителни случаи по процена на центарот за социјална работа:
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Прашање
Согласно Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство,
центарот за социјална работа, мерките за заштита на жртвата ги врши преку:
Согласно Законот за правда за децата, формата, содржината и начинот на водењето
на Регистарот за примена на мерките за помош и заштита ги пропишува:
Согласно Законот за правда за децата, на дете од 16 до 18 годишна возраст, за
дејствие кое со закон е предвидено како кривично дело, можат да му се изречат:
Согласно Законот за правда за децата, ниту едно дете не смее да биде изложено на:
Според Законот за правда за децата, мерки на засилен надзор се изрекуваат спрема
дете кога:
Со пресудата со која се разведува бракот, ако родителите не се спогодиле за
чувањето, воспитанието и издржувањето на заедничките деца или ако нивната
спогодба не одговара на интересите на децата, судот
Заедница на живот на маж и жена која не е заснована во согласност со одредбите на
Закон за семејството (вонбрачна зaедница)
Работите сврзани со посебната заштита и помош на семејството, посвојувањето, како и
работите на старателството, утврдени со Закон за семејството, ги врши
Склучување на брак на лице кое наполнило 16 години од животот може да дозволи
Детето може да го одземе од едниот и да го довери на чување и воспитание на другиот
родител, некое друго лице или на соодветна установа
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Старателот, лицето, другото семејство и установа во која е сместено лицето под
старателство
Според Закон за семејството, предлог за враќање на родителското право може да
поднесе
Според Закон за семејството, одржувањето на личните односи на децата со
родителите
Според законот за социјална заштита, врз основа на правата од социјалната заштита,
а под услови утврдени со овој закон, се преземаат мерки преку кои се остварува:
Според законот за социјална заштита, правото на прва социјална услуга на
корисниците на социјална заштита, опфаќа:
Според законот за социјална заштита, домашна нега и помош се обезбедува:
Според законот за социјална заштита, згрижувачкото семејство има право на:
Според законот за социјална заштита, право на постојана парична помош има лице:
Според законот за социјална заштита, во згрижувачко семејство може да се смести и:
Според законот за социјална заштита, функциите утврдени во овој закон и други
прописи, центарот ги врши со:
Според законот за социјална заштита, министерството врши инспекциски надзор:

