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     Република  Македонија                                                                                          

 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И                                                                                   

  СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА                                                                                            

             Број  16-66/4 

        02.02.2015 година                                                                                         

            С  к  о  п  ј  е  

 

 

 
             Инспекторите за социјална заштита од Секторот за инспекциски надзор вo 
социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика врз основа 
на член 242 од Законот за социјалната заштита (,,Службен весник на Република 
Македонија,, број 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 
187/2013, 38/2014, 44/2014 116/2014 и 180/2014), (во натамошниот текст: Законот), 
а за отстранување на недостатоците и неправилностите утврдени со Записникот 
број 16-66/2 од 28.01.2015 година за извршен редовен инспекциски надзор во ЈУ 
Герантолошки Центар ,,13 Ноември,, Оддел ,,Мајка Тереза,, - Скопје, застапуван 
од директорот Ленче Неловска, донесоа 
 
 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

 

    Се наредува на Директорот на ЈУ Герантолошки Центар ,,13 Ноември,, 
Оддел ,,Мајка Тереза,, - Скопје (во натамошниот текст: Установата), за 
отстранување на констатираните недостатоци и неправилности во примената на 
Законот за социјалната заштита (во натамошниот текст: Законот), Законот за 
Установите  (“Службен весник на Република Македонија“, број 32/2005, 120/2005 и 
51/2011),  Правилникот за нормативите и стандардите за основање и започнување 
со работа на установи за социјална заштита за стари лица (,,Службен весник на 
Република Македонија,, број 10/2005) и подзаконските акти донесени врз нивна 
основа, да ги преземе следните мерки  во роковите и од страна на одговорните 
лица: 

 
            1. Да се усогласи организацијата, работењето и општите акти на Оддел  
,,Мајка Тереза,,  со одредбите од Законот за социјалната заштита, согласно член 
262. 
 
Одговорни лица: Директорот и раководителот на оддел 

Рок:  постојана задача 

 

            2. Да се преземат сите потребни мерки и активности Одделот ,,Мајка 
Тереза,, да ги исполни пропишаните услови, стандарди и нормативи кои се 
однесуваат на простор, опрема и стручни кадри  за вршење дејност од 
социјалната заштита за стари лица согласно Правилникот за нормативите и 
стандардите за основање и започнување со работа на установи за социјална 
заштита за стари лица : 

- во ходниците да се вградат држачи за потпомогнато движење на височина 
од 90 сантиметри од подот, согласно член 4 став 8 од цитираниот правилник 
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-станбените единици да се опремат со сигнални уреди за алармирање на 
потребата од помош, согласно член 4 став 9 од од цитираниот правилник 

- во станбените единици зависно од потребите на корисниците да се 
вградат држачи, согласно член 4  став 10 од цитираниот правилник 

- во станбените единици да се обезбеди просторија за лична хигиена и 
бања со туш кабина или када  на секои 9 лица, согласно член 5  став 4 од 
цитираниот правилник 

- собите да се опремат со ноќна ламба, согласно член 11 став 1 алинеја 1 
од цитираниот правилник 

- во Установата да се обезбеди морга, согласно член 9 став 1 алинеја 1 од 
цитираниот правилник 

- во Установата да се обезбедат уште 4 геранто домаќинки, согласно член 
13 точка 2  алинеја 4 од цитираниот правилник 

- во Установата да се обезбедат лица за чистење, согласно член 14  став 1  
точка 3 од цитираниот правилник 

- во Установата да се обезбеди помошен персонал во кујна, согласно член 
14  став 1  точка 4  алинеја 3 од цитираниот правилник 

 
             
Одговорни лица: Директорот и раководителот на оддел 

 Рок:  постојана задача       

            3. Се задожува Директорот на Установата, веднаш по истекот на рокот за 
извршување на инспекцискaта мерка, а најдоцна во рок од три дена писмено да ги 
извести инспекторите дали се извршени наредените инспекциски мерки 
определени за отстранување на констатираните неправилности во работата на 
Центарот, согласно член 30 од Законот за инспекциски надзор, (,,Службен весник 
на Република Македонија,, број 50/2010, 162/2010, 157/2011,147/2013 и 41/2014). 
 

 Жалбата не го задржува извршувањето на решението 
 
 
                   

О б р а з л о ж е н и е 

 

 

            Инспекторите за социјална заштита од Секторот за инспекциски надзор во 
социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика извршија 
редовен инспекциски надзор во ЈУ Герантолошки Центар ,,13 Ноември,, Оддел 
,,Мајка Тереза,, - Скопје во периодот од 23 до 27.01.2015 година, во поглед на 
спроведувањето и примената на Законот за социјалната заштита, (,,Службен 
весник на Република Македонија,, број 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014 116/2014 и 180/2014), 
Законот за установите (“Службен весник на Република Македонија“, број 32/2005, 
120/2005 и 51/2011), Правилникот за нормативите и стандардите за основање и 
започнување со работа на установи за социјална заштита за стари лица 
(,,Службен весник на Република Македонија,,број 10/2005), подзаконските, 
поединечните и другите акти донесени врз нивна основа, во поглед на 
остварувањето и користењето на правото на сместување на стари лица во 
установа за социјална заштита. 
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 За извршениот инспекциски надзор и констатираната состојба, 
инспекторите составија записник број 16-66/2  од 28.01.2015  година. 

 
 Согласно член 242 од Законот, се донесе решение како во диспозитивот. 
 
  Жалбата не го задржува извршувањето на решението согласно член 244 

став 2 од Законот. 
 
   Решено во Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при 

Министерство  за  труд  и  социјална  политика  на  ден  02.02.2015 година под  
број 16-66/4.  

                    .              
   Упатство за правно средство: против ова решение може да се изјави 

жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос во втор степен во рок од 8 дена од денот на приемот на решението 
преку Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при 
Министерството за труд и социјална политика. 

 

 

 

 

 

                                                                  Инспектори за социјална заштита: 

 

                                                                  Генерален инспектор, Владо Аврамовски 
                                                                  Главен инспектор, Ирена Тодороска 
                                                                  Виш инспектор, Благица Пирова 
                                                                  Инспектор, Соња Налбанти- Димоска 
                                    
 
                                    

      

 


