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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4612.

Врз основа на член 90 став (2) од Законот за водите 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 
6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 
146/15 и 52/16), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе

У Р Е Д Б А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА КЛАСИФИ-

КАЦИЈА НА ПОВРШИНСКИТЕ ВОДИ (*)

Член 1
Во Уредбата за класификација на површинските 

води (*) („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.99/16) во членoт 15 зборовите „1 јануари 2019“ се за-
менуваат со зборовите „1 јануари 2020“.

Член 2
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 44-11181/1 Претседател на Владата
  28 декември 2018 година на Република Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.
__________

4613.
Врз основа на член 10, став (3) од Законот за суб-

венционирање на станбен кредит („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 158/11, 24/13, 43/14, 109/14 
и 6/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 28.12.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА ЈАВНИОТ ПОВИК И 
БРОЈОТ НА ЈАВНИ ПОВИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ 
НА ГРАЃАНИ ЗА ДОБИВАЊЕ СУБВЕНЦИОНИРАН 

СТАНБЕН КРЕДИТ ВО 2019 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука се утврдува времетраењето на јавни-

от повик и бројот на јавни повици за пријавување на 
граѓани за добивање субвенциониран станбен кредит 
во 2019 година.

Член 2
(1) Во 2019 година ќе се објави еден јавен повик за 

пријавување на граѓани за добивање субвенциониран 
станбен кредит со времетраење од 1 јануари до 31 де-
кември 2019 година. 

(2) Министерството за финансии при објавување на 
јавниот повик ќе ги информира граѓаните на Република 
Македонија за почетокот и завршувањето на јавниот по-
вик и можноста за поднесување на апликации во роко-
вите утврдени со оваа одлука.  

(*) Оваа уредба не е предмет на усогласување со Европското зако-
нодавство.
(*) Оваа уредба не е предмет на усогласување со Европското 
законодавство.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 
              

Бр. 44-11471/1 Претседател на Владата
  28 декември 2018 година на Република Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.
__________

4614.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за техно-

лошки индустриски развојни зони („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 
139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 
173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 28.12.2018 
година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА 

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
СО ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2018 ГОДИНА

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата 

за изменување на Годишната програма со финансиски 
план за 2018 година бр.01-215/2 од 25.12.2018 година, 
донесена од Управниот одбор на Дирекцијата за техно-
лошки индустриски развојни зони, на седницата, одржа-
на на 25.12.2018 година.

 2.  Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 44-11592/1 Претседател на Владата
  28 декември 2018 година на Република Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.
__________

4615.
Врз основа на член 7 од Законот за високообразов-

ните установи на верските заедници („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.81/08), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 28.12.2018 
година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИ-
РАЊЕ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА 2018 ГО-
ДИНА НА ПРАВОСЛАВНИОТ БОГОСЛОВСКИ 
ФАКУЛТЕТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - СКОП-
ЈЕ ПРИДРУЖНА ЧЛЕНКА НА УНИВЕРЗИТЕТ 

„СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ –  СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука на Православниот Богословски фа-

култет „Св.Климент Охридски” - Скопје придружна 
членка на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје му се доделуваат вкупно 3.000.000 денари од 
Буџетот на Република Македонија за 2018 година, 
раздел 16001, Програма 4, Потпрограма 47, ставка 
464.



28 декември 2018 Бр. 246 - Стр. 3

Член 2
Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат 

за подмирување на трошоци за реализирање на студис-
ките програми за 2018 година кои не можат да се обез-
бедат во буџетот на Православниот Богословски факул-
тет „Св.Климент Охридски“ - Скопје придружна член-
ка на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 44-11715/1 Претседател на Владата
28 декември 2018 година на Република Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.
__________

4616.
Согласно член 36 став 3 од Законот за Владата на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 
и 140/18), а во врска со член 209 став 2 од Законот за 
високото образование* („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.82/18), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 28.12.2018 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НАМЕНСКИ СРЕДСТВА НА 
УНИВЕРЗИТЕТОТ НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА 

ВО ТЕТОВО ЗА 2018 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука на Универзитетот на Југоисточна Ев-

ропа – Тетово му се доделуваат вкупно 3.100.000 дена-
ри од Буџетот на Република Македонија за 2018 го-
дина, раздел 16001, Програма 4, Потпрограма 47, став-
ка 464.

Член 2
Средствата утврдени во член 1 од оваа одлука се 

обезбедени од буџетот на Министерството за образова-
ние и наука, сметка 637-буџетски расходи, Програма 4-
Високо образование, Потпрограма 47, ставка 464.  

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 44-11716/1 Претседател на Владата
28 декември 2018 година на Република Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.
__________

4617.
Врз основа на член 7 од Законот за високообразов-

ните установи на верските заедници („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 81/08), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 28.12.2018 
година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРА-
ЊЕ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА 2018 ГОДИ-
НА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА  ИСЛАМСКИ НАУКИ 

- СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука на Факултетот за Исламски науки - 

Скопје му се доделуваат вкупно 1.900.000 денари од Бу-
џетот на Република Македонија за 2018 година, раздел 
16001, Програма 4, Потпрограма 47, ставка 464.

Член 2
Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат 

за подмирување на трошоци за реализирање на студис-
ките програми за 2018 година кои не можат да се обез-
бедат во буџетот на Факултетот за Исламски науки - 
Скопје.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 44-11717/1 Претседател на Владата
  28 декември 2018 година на Република Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.
__________

4618.
Врз основа на член 4 став 2 од Законот за социјална-

та заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 
164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 
72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16, 163/17 и 
51/18) и член 34 од Законот за извршување на Буџетот 
на Република Македонија за 2019 година („Службен 
весник на Република Македонија” бр.238/18), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
28.12.2018 година, донесе

П Р О Г Р А М А
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА 

ЗАШТИТА ЗА 2019 ГОДИНА

I. Појдовна основа

Остварувањето на социјалната заштита во Републи-
ка Македонија во 2019 година се заснова на Законот за 
социјалната заштита, Законот за семејството, Законот 
за превенција, спречување и заштита од семејно насил-
ство, Законот за вработување на инвалидните лица, За-
конот за употреба на знаковниот јазик, Законот за инва-
лидски организации, Законот за цивилни инвалиди од 
војната, кривично правните прописи и други закони и 
подзаконски акти, со кои се уредени правата и услуги-
те од социјалната заштита.

Со оваа програма поблиску се уредуваат подрачјата 
на социјалната заштита, потребите на населението од 
социјална помош и заштита, социјалната превенција и 
средствата за остварувањето на социјалната заштита. 
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Со оваа програма се предвидува подобрување и раз-
вој на услугите и мерките од социјална заштита, соглас-
но потребите на граѓаните.

Оваа програма се заснова на политиките и определ-
бите на Владата на Република Македонија за 2019 го-
дина, со која се имплементираат стратешките приорите-
ти на Република Македонија за тековната година, Опе-
ративниот план за активните програми и мерки за вра-
ботување за 2019 година, Национална стратегија за де-
институционализација во Република Македонија 2018-
2027 „Тимјаник“ и Акцискиот план за спроведување на 
статегијата, Програма за интеграција на лицата на кои 
им е признаено правото на азил во Република Македо-
нија за 2019 година, ревидираната Национална страте-
гија за изедначување на правата на лицата со инвалид-
ност 2010-2018 година, Националната стратегија за ста-
рите лица 2010 – 2020 година, Националната стратегија 
за намалување на сиромаштијата и социјалната исклу-
ченост во Република Македонија 2010-2020 година, 
Програмата за развој на социјалната заштита 2011-2021 
година  и Буџетот на Република Македонија за 2019 го-
дина.  

Во остварувањето и развојот на социјалната зашти-
та во 2019 година, значајно место ќе има спроведување-
то на Програмата за реформи во вработувањето и соци-
јалната политика 2020, како инклузивен и партиципати-
вен стратешки процес, кој ќе го следи и придружува 
процесот на Европска интеграција на Република Маке-
донија и кој понатаму ќе претставува значаен механи-
зам на взаемен дијалог со Европската комисија преку 
утврдување и редовно следење на приоритетите во оп-
фатените области и кој ќе биде структуриран следејќи 
го моделот на Стратегијата на Европската Унија „Евро-
па 2020“. Во оваа насока ќе се следат и меѓународните 
документи, конвенциите и препораките, меѓу кои се: 
Програмата за Стратегијата за социјална кохезија на Ев-
ропскиот комитет за социјална кохезија, Целите за од-
ржлив развој на ООН во делот за намалување на сиро-
маштијата и други препораки врз основа на кои ќе се 
врши постапно приближување кон законодавството на 
Европската Унија.

II. Подрачја на социјална заштита

Социјалната заштита се остварува преку систем на 
мерки, активности и политики за спречување и надми-
нување на основните социјални ризици на кои е изло-
жен граѓанинот во текот на животот, за намалување на 
сиромаштијата и социјалната исклученост и за јакнење 
на неговиот капацитет за сопствена заштита. 

Корисниците на социјалната заштита се корисници 
на парични права од социјална заштита и корисници на 
социјални услуги, согласно со Законот за социјалната 
заштита. 

Отпочната е имплементацијата на Програмата за ус-
ловен паричен надоместок за средно образование во 
учебната 2018/2019 година, која има за цел подобрува-
ње на пристапот и квалитетот на образованието за уче-
ниците во средното образование од домаќинствата, ко-
рисници на право на социјална парична помош. Со 
оваа програма, ќе се обезбедат дополнителни парични 

надоместоци за учениците, кое право е условено со за-
пишување и посетување на средното образование и 
има за цел да го зголеми бројот на лица запишани во 
средно образование од домаќинства - корисници на пра-
вото на социјална парична помош, како и реализација-
та на задолжителното средно образование во Републи-
ка Македонија. 

Во текот на 2019 година, ќе продолжи имплемента-
цијата на мерките за намалување на енергетската сиро-
маштија за корисниците на социјална парична помош и 
постојана парична помош, преку Програмата за суб-
венционирање на потрошувачката на енергија.

Во 2019 година ќе продолжи спроведување на Прог-
рама за персонална асистенција, кој документ ќе биде 
насочен да придонесе за независно и самостојно живее-
ње на лицата со попреченост и нивно активно и рамноп-
равно учество во заедницата и во општеството во це-
лина.

Ќе продолжи реализацијата на Програмата за рефун-
дирање на средства платени како царински давачки, да-
нок на додадена вредност и акциза за набавка на пат-
нички автомобил за лица со најмалку 80% инвалидност 
на долните екстремитети, лица со умерена, тешка и дла-
бока ментална попреченост, за потполно слепи лица со 
придружник и за потполно глуви лица, има за цел да 
овозможи полесен пристап до автомобил на корисни-
ците, а со тоа и нивна полесна мобилност и социјална 
вклученост во заедницата. Со оваа програма ќе се обез-
бедат средства за рефундирање на  трошоци платени ка-
ко царински давачки, данок на додадена вредност и ак-
циза за набавка на патнички автомобил од корисниците 
во текот на 2019 година.

Во 2019 година ќе продолжи имплементацијата на 
Програмата за распоредување на приходите од игри на 
среќа и од забавни игри за 2019 година преку  финанси-
рање на програмските активности на националните ин-
валидски организации, нивните здруженија и нивната 
асоцијација, на здруженија за борба против семејно на-
силство и за Црвениот крст на Република Македонија 
согласно Одлуката на Владата на Република Македо-
нија, за распоредување на приходите од игри на среќа 
и од забавни игри во 2019 година за финансирање на 
програмските активности на националните инвалидски 
организации, нивните здруженија и нивната асоција-
ција, на здруженија за борба против семејно насилство 
и за Црвениот крст на Република Македонија.

III. Потреби на населението и социјалната 
превенција

1. Развој на социјалната заштита

Имплементацијата на Националната програма за 
развој на социјалната заштита 2011-2021 година, ќе ја 
следи и оценува координативно тело, врз основа на до-
несениот  Оперативен  план за имплементација оваа 
програма за 2019 година. 

 Реформата на системот на социјална заштита, има 
за цел создавање на можности за ефикасен одговор и 
справување со идентификуваните предизвици во делот 
на социјалната заштита, сиромаштијата и социјалната 
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вклученост. Реформата е насочена кон воведување на 
мерки за унапредување на социјалната политика, реде-
финирање на институционалната рамка на системот на 
социјална заштита, редизајнирање на паричните права 
од социјална заштита, зајакнување на постојните и во-
ведување на нови социјални услуги.  

Реформата на правата на парична помош од социјал-
на заштита се темели на:

- воведување гарантирана минимална помош интег-
рирање на категоријалните бенефиции во генерички па-
рични давања согласно основот на користење; комбини-
рање на правата на парична помош;

- олеснување на административната постапка за 
стекнување со правата на парична помош интегрира-
ност меѓу правата на парична помош и социјалните ус-
луги 

- зајакната активација за корисниците на гарантира-
на минимална помош.

Примарни цели на реформата на правата на парич-
на помош од социјална заштита се:

- зголемување на ефективноста на паричните дава-
ња од социјална заштита врз намалување на приходна-
та сиромаштија во Република Македонија.

-  социјално вклучување на ранливите групи преку 
унапредување и развој на социјални услуги.

Министерството за труд и социјална политика започ-
на со имплементација на  Проектот за унапредување на 
социјалните услуги со финансиска поддршка, кредит во 
од групацијата Светска банка, кој  има за цел да го подо-
бри пристапот до услугите за згрижување и воспитание 
на деца од предучилишна возраст и пристапот до соци-
јални надоместоци и услуги од социјална заштита. 
Имено, активностите на проектот се насочени кон развој 
на политики, поставување на сеопфатен систем на соци-
јални услуги и системско спроведување на реформирани-
те услуги преку проширена мрежа на даватели на соци-
јални услуги, техничка помош и обуки за поддршка и за-
јакнување на капацитетот на локалната власт. 

2. Справување со сиромаштијата и социјалната 
исклученост

Ќе продолжи имплементацијата на ревидираната 
Национална стратегија за намалување на сиромаштија-
та и социјалната исклученост во Република Македони-
ја 2010-2020 година, така што ќе се изготви и реализи-
ра Оперативен план за 2019 година со конкретни мерки 
и активности, а во насока на реално утврдување на ло-
калните проблеми и потреби на граѓаните, со посебен 
акцент на преземање на конкретни активности на локал-
но ниво. 

Процесот на деинституционализација ќе преставува 
еден од приоритетите во системот на социјалната заш-
тита. Имено, ќе продолжи функционирањето на по-
стоечките 18 станбени единици за организирано живее-
ње со поддршка и тоа 9 станбени единици во Неготино 
и 9 станбени единици во Град Скопје, за најмногу 86 ко-
рисник со попреченост во менталниот развој над 18-го-
дишна возраст. Националната стратегија за деинститу-
ционализација во Република Македонија 2018-2027 
„Тимјаник“ ќе се имплементира согласно мерките и ак-

тивностите, предвидени со Акцискиот план за спрове-
дување на овој документ. Во оваа насока фокусот ќе би-
де на воспоставување на алтернативни облици на заш-
тита во заедницата. Преку овие активности ќе се созда-
дат услови за деинституционализација на сместените 
деца и возрасни лица во сите установи во системот на 
социјалана заштита. 

Во функција на подигнување на грижата кон стари-
те лица, имплементација на Националната стратегија за 
стари лица 2010-2020 година ќе се спроведе согласно 
со Оперативен план за 2019 година, со кој документ ак-
тивностите ќе се насочат особено кон проширување на 
мрежата на дневни центри за стари лица и центри за да-
вање помош во домашни услови. 

Со цел соодветна заштита на бездомните лица, во 
2019 година ќе продолжи  соработка со Црвениот крст 
на Република Македонија за функционирање на  чети-
рите регионални интервентни прифатилишта за бездом-
ни лица и тоа во: Скопје,  Битола, Струмица и Струга.

Социјалната заштита на децата без родители и без 
родителска грижа, како и за децата во ризик, ќе се рали-
зира во насока на почитување на стандардите за соци-
јална интеграција во општеството и почитување на пра-
вата на децата утврдени со Конвенцијата за правата на 
децата на Организацијата на обединетите нации. Во 
оваа насока, ќе се јакнат капацитетите на стручните ли-
ца во установите за социјална заштита и ќе се развива 
мрежата на згрижувачки семејства, а особено воспоста-
вување на специјализирани згрижувачките семејства.

Во 2019 година ќе се имплементираат проекти од 
областа на социјалната заштита на здруженија избрани 
на јавни огласи, кои финансиски ќе се поддржат  од 
страна на Министерството за труд и социјална поли-
тика. Со оваа активност ќе бидат реализирани проекти 
за обезбедување на психосоцијална подршка и специја-
лизирани услуги за особено ранливи категории (деца 
во социјален ризик, жртви на семејно насилство  и со-
цијално исклучени лица).  

3. Активности поврзани со приближување на зако-
нодавството во областа на социјалната заштита

кон законодавството на ЕУ

Во текот на 2019 година, имплементацијата на реви-
дираната Национална стратегија за намалување на сиро-
маштијата и социјалната исклученост во Република Ма-
кедонија 2010-2020 година, ќе се следи преку воспоста-
вениот национален координативен механизам за праша-
ња поврзани со политиките за социјално вклучување во 
Република Македонија. 

Национално координативно тело против семејно на-
силство ќе ги следи и анализира состојбите со семејно-
то насилство, ќе ги координира активностите на над-
лежните институции и ќе предлага мерки за унапреду-
вање на националните политики и мерки за имплемен-
тација  на националните политики.

Воспоставеното Национално координативно тело, 
ќе продолжи со следењето на имлементацијата на Наци-
оналната стратегија за стари лица 2010-2020 година, 
преку донесен Оперативен план за спроведување на 
мерките за 2019 година.  

4. Тековни активности во социјалната заштита
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Во областа на социјалната заштита се спроведуваат 
активности во насока на подобрување на заштитата на 
граѓаните, подобрување на квалитетот на услугите и со-
цијалната превенција.

- Превенција и справување со злоупотреба и занема-
рување на деца 

Во 2019 година ќе се продолжи со активности за 
превенција и справување со сексуалната злоупотреба 
на деца и педофилија, како и превенција и справување 
со злоупотреба и занемарување на деца, преку Нацио-
налното координативно тело за заштита на деца од зло-
употреба и занемарување. 

- Вклучување на здруженија, на приватната иниција-
тива и на физички лица во социјалната заштита. 

Ќе продолжи соработката со инвалидските организа-
ции и националните сојузи на лица со инвалидност на 
Република Македонија, согласно со одредбите од Зако-
нот за инвалидски организации.

По заокружувањето на законските прописи со кои 
се создадени услови за вклучување на невладиниот сек-
тор во вршењето на одредени работи од социјалната 
заштита, во 2019 година, Министерството за труд и со-
цијална политика, ќе продолжи со активности за разви-
вање на партнерски однос со здруженијата. Бројот на 
договорените партнерства ќе биде во зависност од рас-
положивите буџетски  средства,  додека изборот на 
здруженијата на кои ќе им биде доверена одредена со-
цијална функција, ќе се спроведе по објавен конкурс, 
со целосно почитување на транспарентноста на поста-
пката.  

Ќе се настојува, партнерски однос за одредени рабо-
ти од социјалната заштита да се изгради и со физичи ли-
ца кои ги исполнуваат пропишаните законски  услови.

- Социјална заштита на бегалци, азиланти, внатреш-
но раселени лица и повратници од реадмисиони дого-
вори

Покрај редовната грижа за внатрешно раселените 
лица, активностите на Министерството за труд и соци-
јална политика и понатаму ќе бидат насочени кон прог-
рами со кои ќе се стимулира враќањето на овие лица во 
местото на живеење и трајно решавање на проблемот 
на одреден број на внатрешно раселени лица. Во однос 
на бегалците, односно лицата со признат статус на бега-
лец и лица под супсидијарна заштита, Министерството 
за труд и социјална ќе преземe мерки за олеснување на 
процесот на интеграција на овие лица, согласно со 
Програмата за интеграција на лицата на кои им е приз-
наено правото на азил во Република Македонија за 
2019 година. Во оваа насока, за овие лица, во текот на 
2019 година ќе се направат напори за имплементација 
на поголем број на активности.

За лицата вратени во однос на договорите за реадми-
сија, кои при враќањето се судираат со одредени проб-
леми во рамки на Програмата за помош и поддршка 
при реинтеграција на повратниците во Република Маке-
донија согласно со реадмисионите договори предвиде-
ни се сет мерки и активности, со кои ќе им се овозмо-
жи олеснет пристап на овие лица до социјалните права.

- Инспекциски надзор
Со инспекцискиот надзор во социјалната заштита, 

во 2019 година се очекува понатамошно активно спро-

ведување на надзорот над спроведувањето на Законот 
за социјалната заштита, во однос на остварување на 
правата и услугите  од социјалната заштита и исполну-
вање на условите за вршење на дејноста од  социјална-
та заштита.                                                                        

IV. Средства за остварување на социјална заштита

Средствата за остварување на Програмата за соци-
јална заштита за 2019 година во Буџетот за 2019, на Раз-
дел 150.01 предвидени се следниве буџетски подпрог-
рами:

1. Потпрограма 40 – Центри за социјална работа и 
Завод за социјални дејности. Во 2019 година на оваа 
потпрограма, се предвидени буџетски средства во из-
нос од 433.929.000 денари средства од основен буџет, 
средства од основен буџет (приходи) во износ од 
1.130.000 денари, средства од самофинансирачки актив-
ности во износ од 230.000 денари и средства од дона-
ции во износ од 450.000 денари.

2. Потпрограма 41 – Дневни центри и прифатилиш-
та за вонинституционална социјална заштита. Во Буџе-
тот за 2019 година, на оваа потпрограма се планирани  
80.908.000 денари средства од основен буџет, средства 
од основен буџет (приходи)  во износ од 1.600.000 де-
нари, средства од самофинансирачки активности во из-
нос од 100.000 денари  и средства од донации во износ 
од  50.000 денари.

3. Потпрограма 42 – Установи за институционална 
социјална заштита. Во Буџетот за 2019 година на оваа 
потпрограма се планирани 222.214.000 денари средства 
од основен буџет, средства од основен буџет (приходи) 
во износ од 12.950.000 денари, средства од самофинан-
сирачки активности во износ од 5.250.000 денари и 
средства од донации во износ од 3.060.000 денари.

4. Потпрограма 44 – Програма за условени парични 
трансфери. Во Буџетот за 2019 година на оваа потпрог-
рама се планирани средства од основен буџет (при-
ходи) во износ од 250.000 денари.

5. Потпрограма 4А – Изградба, опремување и од-
ржување на објекти за социјална заштита. Во Буџетот 
за 2019 година на оваа потпрограма се планирани 
23.800.000 денари.

6. Потпрограма 46 – Деинституционализација и со-
цијални услуги. Во Буџетот за 2019 година на оваа пот-
програма се планирани средства од во износ од 
169.167.000 денари. 

7. Потпрограма 47 – Подобрување на социјалниот 
сектор. Во Буџетот за 2019 година на оваа потпрограма 
се планирани средства од во износ од 186.000.000 де-
нари, за финансирање на активностите предвидени со 
проектот за подобрување на социјалните услуги, со 
средства од заем со Светска банка. 

8. Потпрограма 50 – надоместоци за социјална заш-
тита. Во Буџетот за 2019 година    на оваа потпрограма 
се планирани 6.038.096 денари и тоа

- на ставка 471 -  5.402.896.000 денари за социјални 
надоместоци;   

- на ставка 433 - 91.200.000 денари трансфери до 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија и
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- на ставка 464 - 474.000.000 денари за разни тран-
сфери.

9. Потпрограма 51 – надоместоци за цивилни инва-
лиди од војната. Во Буџетот за 2019 година на оваа пот-
програма се планирани 67.400.000 денари.

10. Потпрограма 54 – надоместоци за заштита на бе-
галци и азиланти. Во Буџетот за 2019 година на оваа 
потпрограма се планирани вкупно 14.640.000 денари 
средства од основен буџет наменети за исплата на пра-
ва за лицата со признат статус на бегалец, лицата под 
супсидијарна заштита и баратели на азил, надоместок 
на правата за внатрешно раселените лица и лица врате-
ни по основа на договорите за реадмисија.

Распределбата на финансиските средства наменети 
за социјална заштита е направена во согласност со обез-
бедените средства во Буџетот на Република Македони-
ја за 2019 година, со напомена дека во 2019 година ќе 
се измират и неизмирените обврски по основа на права-
та од 2018 година. 

V. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 јану-
ари 2019 година.

Бр. 44-11187/1 Претседател на Владата
  28 декември 2018 година на Република Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.
__________

4619.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 79/09,  36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 
164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 
72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16, 163/17 и 
51/18), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 28.12.2018 година, донесе

П Р О Г Р А М А
ЗА СУБВЕНЦИOНИРАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКАТА 

НА ЕНЕРГИЈА ЗА 2019 ГОДИНА

I. Појдовна основа

Со оваа програма се врши субвенционирање на пот-
рошувачката на енергија (електрична енергија, огревно 
дрво, јаглен, екстра лесно масло за домаќинства / нафта 
за домаќинство и централно греење) во 2019 година.

Со оваа програма се обезбедува континуитет во суб-
венционирањето на потрошувачката на енергија, врз ос-
нова на Програмата за субвенционирање на потрошу-
вачката на енергија за 2018 година („Службен весник 
на Република Македонија“  бр. 13/18).

II. Корисници

Корисници на оваа програма се домаќинства кои се 
корисници на право на социјална парична помош и се-
мејства корисници на правото на постојана парична по-
мош (во понатамошниот текст:  корисник).

Домаќинства на кои поради работно ангажирање за 
извршување на јавни работи времено им мирува право-

то на социјална парична помош, не се сметаат за корис-
ници на оваа програма.

Корисникот го остварува надоместокот по основа 
на субвенција на дел од потрошената енергија (елек-
трична енергија, огревно дрво, јаглен, екстра лесно мас-
ло за домаќинства /нафта за домаќинство и централно 
греење), доколку:

- остварува право на социјална парична помош или 
постојана парична помош, согласно  со Законот за соци-
јалната заштита,  

- извршил плаќање во период од 1 јануари 2019 го-
дина до 31 декември 2019 година, за електрична енерги-
ја или централно греење, и

- набавил огревен материјал (дрво, јаглен или ек-
стра лесно масло за домаќинства /нафта за дома-
ќинство), во период од 1 јануари 2019 година до 31 де-
кември 2019 година.

III. Мерки

Надоместокот за субвенција за потрошена енергија 
ќе се исплаќа на месечна основа. 

Висината на месечниот надоместок за субвенција 
изнесува  1000 денари, за доставена платена сметка за 
електрична енергија или централно греење,  или плате-
на сметка (фискална сметка) и сметкопотврда за остана-
тите енергенси во период од 1 јануари до 31 декември 
2019 година.

IV. Модалитети на субвенции

Модалитетите на субвенциите ќе зависат од видот 
на енергенсот за кој ќе се определи корисникот за ос-
твaрување на надоместокот за субвенционирање на  
трошокот.

За остварување на субвенционирање на потрошена 
енергија (електрична енергија или централно греење), 
ќе се земаат во предвид  платените сметки во период  
од јануари до декември 2019 година, без оглед на пери-
одот за кој се однесува сметката.

Набавката на огревно дрво, јаглен или екстра лесно 
масло за домаќинства /нафта за домаќинство треба да 
биде извршена во период  од јануари до декември 2019 
година.

Надоместокот за субвенција корисникот го оствару-
ва во месечен износ од 1000 денари, а доколку износот 
на сметката е помал од висината на субвенцијата, на ко-
рисникот му се исплаќа надоместокот за субвенција за 
потрошена енергија до износот на сметката.

- Надоместокот за потрошена електрична енергија 
ќе се исплаќа за секоја платена месечна сметка за потро-
шена електрична енергија, која соодветствува со адреса-
та на која живее корисникот.  Во случај  кога на иста ад-
реса со едно електрично броило живеат повеќе  корис-
ници-домаќинства, надоместок за субвенција  сразмер-
но ќе го оствари секој корисник, до висината на смет-
ката.

- Надоместокот за централно греење ќе се исплаќа 
за секоја платена месечна сметка за централно греење 
која соодветствува со адресата на која живее корисни-
кот. Во случај  кога на иста адреса живеат повеќе корис-
ници-домаќинства, надоместок за субвенција  сразмер-
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но ќе го оствари секој корисник, до висината на смет-
ката.

- Надоместокот за останатите енергенси, за кои не 
се плаќа месечна сметка, ќе се исплаќа по приложена 
платена сметка, на име на носителот на правото или 
член на неговото семејство/домаќинство. Надоместо-
кот за субвенција се остварува во месечен износ од 
1000 денари, односно ако сметката е во износ помал од 
1000 денари до износот на приложената сметка, во кој 
период се исклучува од надоместок за субвенција за 
друг енергенс.

Во периодот на важење на оваа програма, корисни-
кот може да поднесе барање за надоместокот за суб-
венција за различни енергенси, со тоа што во еден ме-
сец правото на субвенционирање на трошоците се ос-
тварува за еден вид на енергенс, во месечна висина од 
1000 денари. 

V. Носители

Оваа програма ќе ја спроведе Министерството за труд 
и социјална политика и центрите за социјална работа.

Корисниците може да поднесат барање за остварува-
ње на надоместокот за субвенција за потрошена енерги-
ја од 1 јануари 2019 година до 31 декември 2019 го-
дина.

Барањето се поднесува до надлежниот центар за со-
цијална работа, според местото на живеење на корисни-
кот.

Кон барањето се поднесува следнава документа-
ција:

- платена сметка за електрична енергија или цен-
трално греење,  или

- платена сметка (фискална сметка) и сметкопот-
врда за останатите енергенси, која гласи на  име на но-
сителот на правото или член на неговото семејство/до-
маќинство. За екстра лесното масло за домаќинството, 
платената сметка и сметкопотврдата ќе се земаат во 
предвид за период  согласно со прописите за продажба 
на овој вид енергенс.

Субвенционирањето на потрошувачката на енергија 
престанува во следниве случаи:

- со престанување на користење на социјална парич-
на помош или постојана парична помош и

- доколку субвенцијата е остварена врз основа на не-
вистинити или нецелосни податоци, односно со злоу-
потреба на истaтa.

Корисникот треба да известува за секоја промена ко-
ја се однесува на:

- промена на носителот за исплата и
-  промена на домашната адреса.
Исплатата може да  се врши во еден месец, кумула-

тивно и за повеќе платени  сметки во периодот на важе-
ње на оваа програма.

Исплатата за огревен материјал (огревно дрво и јаг-
лен) и екстра лесно масло за домаќинства / нафта за до-
маќинство се врши по поднесена сметка за период од 
датумот на платената сметка, а најдоцна до 31 декем-
ври 2019 година.

Центарот за социјална работа води евиденција за ко-
рисниците за искористениот надоместок за субвенција 
на месечна основа.

VI. Извори на средства

Програмата за воведување на субвенции за трошо-
ци за потрошена енергија за 2019 година ќе се реализи-
ра со средства  во висина од 12.000.000 денари ме-
сечно, обезбедени во Буџетот на Република Македони-
ја за 2019 година, со напомена дека во 2019 година ќе 
се измират и неизмирените обврски по основ на надо-
месток за субвенционирањето на потрошувачката на 
енергија од 2018 година. 

Средствата за субвенционирањето на потрошувачка-
та на енергија ќе се исплаќаат од Буџетот на Министер-
ството за труд и социјална политика - Раздел 15001, 
Потпрограма 50, ставка 464, месечно или во динамика 
договорена со Министерството за финансии.

VII. Оваа програма влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 ја-
нуари 2019 година.

Бр. 44-11189/1 Претседател на Владата
28 декември 2018 година на Република Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.
__________

4620.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр.79/09, 36/11,  51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 
164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 
72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16  163/17 и 
51/18), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 28.12.2018 година, донесе

П Р О Г Р А М А
ЗА ПЕРСОНАЛНА АСИСТЕНЦИЈА НА ЛИЦА СО 

ПОПРЕЧЕНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА

I. Општа одредба

Со оваа програма се утврдуваат корисниците, мер-
ките, носителите, извршителите и обезбедените сред-
ства за персоналната асистенција на лица со попрече-
ност со цел да се придонесе за нивното независно и са-
мостојно живеење, активно и рамноправно учество во 
заедницата и во општеството во целина, односно ќе им 
се помогне  на лицата со попреченост во извршувањето 
на секојдневните лични и домашни активности, за учес-
тво во образованието и на пазарот на трудот и други ак-
тивности, кои, лице без попреченост вообичаено би ги 
извршило без поддршка. 

II. Корисници

Корисници на оваа програма се лица со потешка 
или најтешка телесна попреченост и потполно слепи 
лица, кои: 

1) се државјани на Република Македонија со постоја-
но живеалиште или престојувалиште  во државата;
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2) се на возраст од 18 до  64 години;
3) поради попреченоста не можат да ги извршуваат 

или имаат потешкотии во извршувањето на секојднев-
ните активности поврзани со независен личен и семеен 
живот и активно вклучување во општеството, образов-
ниот процес или на пазарот на трудот;

4) живеат или сакаат да живеат во независно или за-
едничко домаќинство надвор од институциите за целод-
невна институционална заштита; 

5) имаат способност самостојно да донесуваат одлу-
ки за идентификација и за задоволување на потребите 
и за давање насоки за активностите на персоналниот 
асистент и

6) имаат потреба од асистенција во извршувањето 
на секојдневните активности во времетраење од најмал-
ку 20 часа неделно.

III. Мерки

Корисникот ја користи услугата персонална асис-
тенција најмногу во времетраење до 80 работни часови 
месечно. Временскиот распоред на користење на услу-
гата во текот на месецот се одредува од корисникот, во 
договор со персоналниот асистент и центарот за соци-
јална работа.

Надоместокот за услугата персонална асистенција 
ќе се исплаќа на месечна основа.

Висината на надоместокот за давање на услугата 
персонална асистенција ќе  зависи од бројот на часови 
на асистенција, при што цената за еден час изнесува 
200 дeнари.

Патните трошоци за персоналните асистенти ќе би-
дат надоместени преку обезбедување на средства за на-
бавка на месечен билет за јавен градски превоз или 
средства во висина на месечен билет за јавен превоз од 
најблиската општина во општините каде не постои ја-
вен превоз.

Исплатата на средствата ќе се врши врз основа на 
месечен извештај во кој ќе бидат пресметани и вкупни-
от број на часови испорачана асистенција по корисник, 
кој здружението го доставува до центарот за социјална 
работа, најдоцна  до 5-ти во месецот за претходниот ме-
сец за секој корисник поединечно. Исплатата на сред-
ствата ќе биде извршена најдоцна до крајот на  месецот 
за претходниот месец.  

ОПИС НА МЕРКАТА

1. Начин на користење на услугата за персонална 
асистенција

 
Услугата персонална асистенција може да биде 

обезбедена во домот, работното место, заедницата во 
која живее корисникот, или во институција каде што ко-
рисникот се  стекнува со високо или неформално обра-
зование или каде што добива професионална рехабили-
тација.

Персоналната асистенција се обезбедува на начин 
на кој на корисникот совесно, професионално и со по-
читување на неговата личност и достоинство му се 
обезбедува:

- да се оспособи за вклучување во социјалната сре-
дина преку соодветна поддршка;

- да има одговорност и контрола над својот живот;
- да има право да направи избор како ќе живее во 

својата заедница;
- да има исти можности како и другите луѓе и
- да има еднакво право за учество и придонес во еко-

номскиот и социјалниот живот во општеството. 
Услугата персонална асистенција опфаќа:
а) помагање, помош и поддршка во домот на корис-

никот;
б) помош и поддршка на работното место, во висо-

кообразовниот процес, во неформалното образование 
или во професионалната рехабилитација и

в) помош и поддршка во заедницата.
За обезбедување на услугата персоналниот асистент 

поседува сертификат за завршена обука за стекнување 
со вештини, верифицирана од ЈУ Центар за образова-
ние на возрасните. 

2. Остварување  на услугата

Корисниците може да поднесат барање за обезбеду-
вање на услугата за персонална асистенција од 1 јануа-
ри 2019 година до 31 декември 2019 година, до месно 
надлежниот центар за социјална работа,  според место-
то на живеење на корисникот.

Кон барањето корисниците доставуваат наод и мис-
лење за видот и степенот на попреченоста.

Од страна на центарот за социјална работа се ут-
врдува бројот на часови за персонална асистенција и да-
вателот на услугата  во договор со корисникот на услу-
гата.

IV. Носители

Носител на оваа програма е Министерството за 
труд и социјална политика. 

Министерството за труд и социјална политика го 
следи извршувањето на Програмата за спроведувањето 
на услугата персонална асистенција во 2019 година, за-
ради планирање на проширување на опфатот и достап-
носта на услугата во наредниот период. 

V. Извршители

Извршители на оваа програма се ЈУ центри за соци-
јална работа во Битола, Струга, Куманово, Неготино, 
Гостивар, Струмица, Велес, Тетово и градот Скопје, За-
водот за социјални дејности и здруженијата кои имаат 
добиено согласност  од министерот за труд и социјална 
политика за давање услуги од социјалната заштита. 

Од страна на Заводот за социјални дејности на се-
кои шест месеци до Министерството за труд и социјал-
на политика се доставуваат извештаи од извршената 
евалуација на давањето на услугата од страна на давате-
лите на услугата.

VI. Начин на исплата на средствата

Министерството за труд и социјална политика месеч-
но ги распределува средствата до центрите за социјална 
работа согласно месечните извештаи за реализација на ус-
лугата персонална асистенција, а центарот за социјална ра-
бота врши исплата до давателот на услугата.
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VII. Обезбедени средства

Средствата за реализација на оваа програмата се 
обезбедени од Буџетот на Министерството за труд и со-
цијална политика за 2019 година во износ од 
28.800.000,00 денари, на Раздел 15001, Потпрограма 
46, ставка 463. 

VIII.  Завршна одредба

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануа-
ри 2019 година.

Бр. 44-11192/1 Претседател на Владата
  28 декември 2018 година на Република Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.
__________

4621.
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за заштита 

на децата („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 
192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18) и член 35 од Зако-
нот за извршување на Буџетот на Република Македони-
ја за 2019 година („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.238/18) Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе

П Р О Г Р А М А
ЗА РАЗВОЈ  НА ДЕЈНОСТА ЗА ЗАШТИТАТА НА 

ДЕЦАТА ЗА 2019 ГОДИНА

I. Вовед

Заштитата на децата како систем на организирани 
мерки и активности на државата за грижа и заштита на 
децата се остварува согласно со Законот за заштита на 
децата и подзаконските акти.

Развојот на дејноста за заштитата на децата се ут-
врдува со оваа програма која е во функција на спрове-
дување и унапредување на системот на заштитата на де-
цата. Остварувањето на оваа програма  е во  согласност 
со  утврдените програми со Буџетот на Република Ма-
кедонија за 2019 година, како и врз основа на одредби-
те во  Законот за извршување на Буџетот на Република 
Македонија за 2019 година во делот на надоместоците 
за  детска заштита.

II.   Цели и приоритети на развојот на заштитата 
на децата

Основна цел на дејноста заштита на децата и во те-
кот на 2019 година е обезбедување на услови за оптима-
лен опфат на децата во системот на правата за заштита 
на децата, како и на зголемен опфат на децата со згри-
жување и воспитание на децата од предучилишна воз-
раст, целосно и рационално искористување на простор-
ните, кадровските и другите ресурси, како и на создаде-
ните услови за други форми на згрижување и воспита-
ние на популацијата деца до 6 години живот. 

Активностите во насока на подобрување на заштита-
та на децата во 2019 година ќе бидат насочени кон ос-
тварување на следните основни задачи: 

 - заокружувањето на процесот на децентрализација-
та во дејноста заштита на децата ќе продолжи преку со-
работка со органите на единиците на локалната самоуп-
рава, односно со продолжување на давањето поддршка 
за основање на општински детски градинки со цел са-
мостојно функционирање  на објектите на јавните уста-
нови за деца кои се лоцирани на нивната општина, како 
и основање на нови јавни установи за деца со помал ка-
пацитет и усогласен со потребите на општината, дава-
ње поддршка на општините и општините во градот 
Скопје во создавањето и обезбедувањето на нови или 
дополнителни просторни услови – детски градинки/цен-
три за ран детски развој за давање услуги згрижување 
и воспитание на деца од предучилишна возраст, дава-
ње на препораки и насоки и воспоставување на партнер-
ски однос во реализирање на развојот на дејноста;

- плурализација во дејноста преку функционирање 
на приватниот сектор со основање на нови приватни ус-
танови за деца, како и во рамките на со закон  создаде-
ните  услови за  давање можност и на други физички и 
правни лица да вршат одредени работи од дејноста 
згрижување и воспитание на децата од предучилишна 
возраст како професионална дејност со посебен акцент 
на: функционирањето на вршењето на одредени работи 
од дејноста на физички лица во давањето услуги чува-
ње и нега на деца од предучилишна возраст (до пет 
деца) од страна на физичко лице ангажирано од страна 
на родител, (со склучување на договори за начинот на 
вршењето на услугата); функционирање на агенции ос-
новани од домашни физички и правни лица за давање 
услуги на повик за чување и нега на деца од предучи-
лишна возраст, од страна на ангажирани квалификува-
ни и лиценцирани лица, 

- изградба на нови објекти, доградба, реконструкци-
ја и одржување на објектите во дејноста на заштитата 
на децата, со приоритетно, целосно и рационално иско-
ристување на сите кадровски, просторни и други ре-
сурси, како и развој на разни видови програми за деј-
носта со различно траење и цена на чинење;

- обезбедување на  поквалитетни услуги  во јавните 
детски градинки со воведување  на други програмски 
активности, од областа на културата, издавачката, згри-
жувачката и воспитната дејност, екологијата, умет-
носта, здравиот начин на живот, рекреативни и слобод-
ни активности и спорт, според нови програми; 

- унапредување на инклузивната пракса во установи-
те за деца (детски градинки) преку формирање на мул-
тидисциплинарни/инклузивни тимови во советувалиш-
тата за родители и деца во јавните установи за деца;

- подобрување на квалитетот на раното учење и раз-
вој во установите за згрижување и воспитание на деца - 
во соработка со канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје 
и со  поддршка на Британската влада ќе отпочне реали-
зирање на нова програма за подобрување на квалитетот 
на раното учење и развој во установите за згрижување 
и воспитание на деца;

- подобрување на системот на вработување како и 
поедноставување на постапката за обновување и про-
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должување на лиценците за работа во дејноста згрижу-
вање и воспитание на деца;

- подигање на материјалниот стандард на стручниот 
и друг кадар и на директорите во јавните установи за 
деца преку системот на плати, унапредување и карие-
рен развој;

- со поддршка на УНИЦЕФ ќе продолжат отпочина-
тите активности за електронско поврзување на јавните 
установи за деца со Министерството за труд и социјал-
на политика во делот на водење на педагошката еви-
денција и документација и реализација на програмски-
те активности како и ќе се отпочне со активности за да-
вање можност за електронско аплицирање за запишува-
ње на децата од предучилишна возраст во јавните уста-
нови за деца;

   - унапредување на социјалните услуги со финан-
сиска поддршка, кредит од Меѓународна банка за обно-
ва и развој - Светка банка, кој проект има за цел да го 
подобри пристапот до услуги за згрижување и воспита-
ние на деца од предучилишна возраст и пристапот до 
социјалните надоместоци и услуги. Преку компонента-
та за проширување на пристапот и подобрување на ква-
литетот на предучилишните услуги ќе се зголеми прис-
тапот до квалитетни предучилишни услуги за децата 
од 3 до 6 години низ целата земја,  со посебен акцент  
на децата од ранливите групи и децата за попреченост. 
Проектот ќе вклучува и проширување на капацитетите 
за предучилишно воспитание и образование преку из-
градба на нови објекти, пренамена или надградба на по-
стоечката инфраструктура за предучилишни програми. 
Исто така  ќе се имплементираат активности за зголему-
вање на квалитетот на услугите за установите за деца-
детски градинки/центри за ран детски развој преку 
унапредување на програмите, обуки на кадарот и др.;

- овозможување зголемување на пристапот до пра-
вото на детски додаток за деца  како и  олеснување на 
административната постапка за стекнување на правата 
за заштита на децата;

- обезбедување на редовна и навремена исплата на 
со законот утврдени парични права за децата.

1. Права за заштита на децата
 
Правата за заштита на децата како парични надомес-

тоци, под услови утврдени со Законот за заштита на де-
цата  ги обезбедува државата со средства од Буџетот на 
Република Македонија. 

Поголем обем на права од определените права во За-
конот може да обезбеди   општината, општината во Гра-
дот Скопје и Градот Скопје доколку за тоа обезбеди 
средства од сопствени извори.

 Паричните надоместоци согласно Законот се оства-
руваат како право на: детски додаток, посебен додаток, 
еднократна парична помош за новороденче, партиципа-
ција и на родителски додаток за дете согласно Законот 
се остваруваат како права за заштита на децата  и исти-
те имаат за цел преку обезбедувањето на  материјална 
помош на родителите да им помогнат за издржување, 
подигање, грижа и заштита на детето.

Во рамките на средствата утврдени со Буџетот на 
Република Македонија за 2019 година се предвидува 
парични примања на деца да користат во просек повеќе 

од 100.000 деца, како придонес во остварувањето на 
примарната одговорност на родителите во обезбедува-
њето на услови за живот, потребен за развој на детето, 
односно животен стандард што одговора на неговиот 
физички, ментален, душевен, морален и социјален раз-
вој.

2. Облици на заштита на децата

а) Згрижување и воспитание на децата од предучи-
лишна возраст - како дејност се организира за згрижу-
вање, престој, нега, исхрана, воспитание, образование, 
спортско-рекреативни, културно-забавни активности, 
мерки и активности за подобрување и зачувување на 
здравјето и за поттикнување на интелектуалниот, емо-
ционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот раз-
вој на детето до 6 години живот, односно до вклучува-
ње во основното образование и се обезбедува и оствару-
ва во детска градинка. 

Дејноста се остварува и во центри за ран детски раз-
вој, кои спроведуваат програма за рано учење и развој 
на деца од предучилишна возраст од три до шест го-
дини, односно до поаѓање во основно училиште.

Одредени работи од дејноста згрижување и воспита-
ние на деца, можат да вршат и правни и физички лица. 

Дејноста на детските градинки ќе се остварува пре-
ку организирање и спроведување на програми кои спо-
ред времетраењето на програмата се програми за: це-
лодневен престој, полудневен престој, скратени прог-
рами, пилот програми, програма за продолжен престој, 
вонинституционални форми на активности со деца, а 
во центрите за ран детски развој  според времетраење-
то ќе се организираат и спроведуваат скратени програ-
ми за деца од 3 до 6 години во траење од три часа 
дневно, со флексибилно работно време според потреби-
те на родителите и заедницата.

Во состав на јавна детска градинка ќе се формираат 
советувалишта за деца и родители, во функција на соци-
јализација на децата и рано откривање на пречки и 
проблеми во раниот детски развој како и пружање по-
мош на родителите.  

Мрежа на установи за децата

Згрижувањето и воспитанието на децата од предучи-
лишна возраст на почетокот на 2019 година ќе се оства-
рува во вкупно 68 јавни установи за деца - детски гра-
динки распоредени во 57 општини во 315 објекти. Пок-
рај тоа во 38 села односно населени места и во 18 оп-
штини ќе функционираат групи за згрижување на деца 
во други просторни услови и тоа: во состав на детската 
градинка „23 Август“–Берово во с.Смојмирово (Општи-
на Берово), во состав на детската градинка                           
„7 Септември”- Пехчево во селата Робово, Умлена,Чиф-
лик,Црник и Панчарево; во состав на детската градин-
ка „Гоце Делчев“ –Виница во с.Блатец, во с.Трсино; во 
состав на детската градинка „Естреја Овадија Мара“ - 
Битола во селата Бистрица, Кукуречани и Долно Ори-
зари; во состав на детската градинка „8 Март“- Кисела 
Вода во с.Зелениково во Општина Зелениково; во сос-
тав на детската градинка „Ацо Караманов“- Радовиш 
во с.Воиславци и с.Калуѓерица. с.Ињево и во                                   



 Стр. 12 - Бр. 246                                                                                28 декември 2018

с.Ораовица; во состав на детската градинка „Калинка“- 
Валандово во Пирава; во состав на детската градинка 
„Младост“ Тетово во с.Нераште (Општина Теарце) и 
во  с.Боговиње (Општина Боговиње); во состав на дет-
ската градинка „Наша Иднина“ Прилеп во с.Топол-
чани, с.Беровци, с.Канатларци и с.Големо Коњари (Оп-
штина Прилеп), во состав на детската градинка „11 Сеп-
тември“ Ресен во с.Јанковец (Општина Ресен); во сос-
тав на детска градинка „Фемо Кулаков“ Неготино во 
с.Криволак, с.Тремник и с.Пепелиште (Општина Него-
тино); во состав на детска градинка „Павлина Велја-
нова“-Кочани во с.Бели (Општина Кочани), во состав 
на детска градинка „Детелинка“ –Крива Паланка во 
с.Ранковце (Општина Ранковце); во состав на детска 
градинка „Димче Мирчев“- Велес во с.Градско (Општи-
на Градско), во состав на детска градинка „Јасна Рис-
теска“ - Охрид во  с.Велгошти, с.Лескоец, с.Пештани и 
во населба Радојца Новачиќ и во состав на детска гра-
динка „Брешиа“ - Дебар во  с.Могорче и с.Скудриње 
(Општина Маврово – Ростуше); во состав на детска гра-
динка „Рахилка Гонева“ – Свети Николе и во состав на 
детска градинка „Ангел Шајче“ - Куманово во с.Младо 
Нагоричане (Општина Старо Нагоричане).

Во рамките на 12 јавни општински установи за деца 
има 25 центри за ран детски развој и тоа во: „Буба 
Мара“ Аеродром - Скопје во с.Д.Лисиче; „Гоце  Дел-
чев“- Пробиштип во с.Ратовица; ,,Детска радост” – Гос-
тивар  во с.Дебреш, н.Циглана, с.Равен и с.Форино, Оп-
штина Гостивар; „Младост“ – Тетово во с. Фалиште, 
с.Селце, Голема Речица, н.м.Поток и н.м.Теќе и с.Шип-
ковица, Општина Тетово; во подрачното ОУ ,,Димитар 
Влахов“, Општина Штип, во состав на ЈОУДГ ,,Ас-
тибо“- Штип и во состав на ЈОУДГ „Вера Циривири 
Трена“ – Штиш; во н.м Шеин Маале, с.Јаргулица, с.По-
дареш, с.Злеово и с.Покрајчево во Општина Радовиш, 
во состав на ЈОУДГ „Ацо Караманов“ - Радовиш; во 
подрачното ОУ „Тоше Перев“ с.Десово, Општина Дол-
нени и во н.м.Тризла во состав на ЈОУДГ „Наша Ид-
нина“ -  Прилеп; во состав на ЈОУДГ „Анѓел Шајче“ - 
Куманово во ОУ „11 Октомври“ и во ОУ „Х.Т.Кар-
пош“ во Општина Куманово; во Општина Битола во 
состав на ЈОУДГ „Мајски цвет“ - Битола во простории-
те на ОУ „Ѓорги Сугарев“ и УЗ „Таки Даскало“ и во 
состав на ЈОУДГ „Естреја Овадија Мара“ - Битола во 
с.Горно Оризари,  с.Карамани и с.Логоварди; во Општи-
на Виница во состав на ЈОУДГ „Гоце Делчев“ – Вини-
ца во с.Лески, а има и четири јавни центри за ран дет-
ски развој и тоа во: објект во с.Конче, Општина Конче, 
објект во о.Жупа, објект во о.Могила и н.м. Обршани 
Општина Кривогаштани.

Во текот на 2019 година, како резултат на исполне-
тите услови со Законот и со Правилникот за стандарди-
те и нормативите за вршење на дејноста на установите 
за деца, ќе се зголеми бројот на јавни детски градинки.  

Згрижувањето и  воспитанието на деца од предучи-
лишна возраст на почетокот во 2019 година ќе се оства-
рува во 26 приватни установи за деца-детски градинки, 
во пет приватни установи за деца-центри за ран детски 
развој и шест детски градинки организирани како орга-
низациони единици во состав на правни лица -две  и че-
тири во рамки на приватни средни училишта.

Трендот на зголемување на опфатот на децата ќе 
продолжи и во 2019 година со адаптација од страна на 
Министерството за труд и социјална политика на други 
просторни услови (основни училишта и други простор-
ни услови) во детски градинки во рурални средини, 
формирање на групи на деца во други просторни усло-
ви кои би функционирале во состав на постојните оп-
штински јавни установи – детски градинки. 

Во 2019 година максималното подобрување и приб-
лижување на квалитетот на згрижувањето и воспитани-
ето на децата од предучилишна возраст ќе биде и преку 
зголемен опфат на децата, а особено со акцент на деца-
та од 3 до 6 години од руралните средини со отворање 
на групи во други просторни услови и на центри за ран 
детски развој (како јавни установи за деца или како об-
јекти во состав на јавните општински детски гра-
динки).

Со цел за поцелосно искористување на капацитети-
те во јавните детски градинки, ќе се  продолжи со обез-
бедувањето престој и исхрана и за деца од над шест го-
дини, односно од поаѓање во основно училиште до де-
сет години возраст.

Согледувајќи го значењето на раниот детски развој 
на децата особено за децата од ранливите групи на насе-
лението, во рамки на Декадата на Ромите и во 2019 го-
дина, ќе продолжи да се имплементира проектот „Ин-
клузија на деца Роми во јавните предучилишни уста-
нови“. Финансирањето на овој проект се реализира со 
средства на Министерството за труд и социјална поли-
тика, РЕФ (Ромски едукативен фонд) и со средства на 
единиците на локалната самоуправа.

Во рамки на мултикултурализмот и почит кон раз-
личностите и во 2019 година, во јавните установи за де-
ца - детски градинки од општини со различен етнички 
состав ќе продолжат да се реализираат активностите за 
почитување на разликите и градењето на мир, директна 
работа со децата и родителите, пилотирање на прирач-
ници и сл. во правец на истакнување на важноста на 
мултикултурализмот преку градење култура на мир и 
почитување на различностите низ инклузивен процес 
за ран детски развој.

 
Вработени во јавните установи за деца-детски 

градинки

Дејноста згрижување и воспитание на деца од пре-
дучилишна возраст ќе ја вршат даватели на јавни услу-
ги - негуватели, воспитувачи, стручни соработници (му-
зички педагози, ликовни педагози, педагози по физич-
ко воспитание, странски јазик и книжевност, виши ме-
дицински сестри) и стручни работници (педагог, психо-
лог, социјален работник, дефектолог/специјален едука-
тор и рехабилитатор, логопед, доктор на медицина и 
доктор на стоматологија), административни работници 
(правник, економист, сметководител, и др.) и  по-
мошно-технички лица (готвачи, пом.готвачи, хигиени-
чари и др.). 

Во 2019 година се очекува статусната структура на 
вработените во детските градинки да се подобри и ќе 
се продолжи со решавање на недостатокот на кадарот 
неопходен за вршење на дејноста згрижување и воспи-
тание на деца од предучилишна возраст во установите 
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за деца како и  со зајакнување на стручните служби со 
соодветен стручен кадар, а се со цел подигање на квали-
тетот на  услугите. Оваа определба треба да биде во 
контекст на имплементацијата на политиката на Влада-
та на Република Македонија за преземање на дополни-
телни  мерки и активности за поголема грижа и зашти-
та за најмладата популација, како и определбата за зго-
лемен опфат на деца.

Во функција на подигнување на квалитетот на услу-
гите, ќе продолжи да се врши лиценцирање на стручни-
от кадар и на раководниот кадар, а ќе се организираат и 
обуки за вработените за прашања кои се во функција 
на поквалитетна заштита на децата.

Изградба,  опремување и одржување на објектите за 
заштита на децата

Проширувањето на мрежата на јавните установи за 
деца - детски градинки во 2019 година ќе се реализира 
согласно со Програмата за изградба, опремување и од-
ржување на објекти за детска заштита. 

Се предвидува акцент да се стави на руралните на-
селби, но и во општини каде капацитетите се под потре-
бите на родителите и децата за овој вид на заштита во 
функција на поцелосен опфат на оваа популација деца 
од предучилишна возраст, со посебен акцент на опфатот 
на генерацијата деца од пет до шест години живот.

Проширувањето на мрежата на јавните детски гра-
динки ќе се поддржи од страна на Министерството за 
труд и социјална политика со процесот на преадаптација 
на слободни простории во детски градинки во рурални 
средини и групи/објекти во други просторни услови.  

Со цел понатамошно унапредување, подобрување и 
зачувување на здравјето и поттикнување на интелекту-
алниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и соци-
јалниот развој на детето до 6 години живот и во 2019 
година ќе се инвестира во изградбата на детски градин-
ки и адаптација и реконструкција на постоечки објекти 
во детските градинки. Во рамки на расположливите ма-
теријални можности во дел од постојните детски гра-
динки ќе се интервенира со проширување на капаците-
тите преку доградба и адаптација на просторот.

Одржувањето на објектите ќе се остварува во рамки 
на расположивите средства во Буџетот на Република 
Македонија за 2019 година со приоритетно извршува-
ње на неопходните работи заради обезбедување на нор-
мално и безбедно функционирање и вршење на дејнос-
та (замена на кровови, поправки на водовод, канализа-
ција и санитарни чворови, замена на дотраена дрвена 
столарија и термотехничка инсталација). 

3.Одмор и рекреација на децата

Во периодот на зимскиот и летниот распуст од учеб-
ната 2018/2019 година, а во функција на продолжување 
на реализација на новиот пакет на економско – социјал-
ни мерки за реализација на проектот за користење услу-
га за одмор и рекреација на деца од семејства со соција-
лен ризик и деца корисници на посебен додаток ќе се 
организира во детски одморалишта/туристички објекти 
седум дневен одмор на деца од семејства со социјален 
ризик, деца корисници на посебен додаток и слично 
(до 3000 деца/корисници).

4. Други облици на заштита на децата
            
Во рамките на системот на заштитата на децата ќе 

се спроведуваат и други програмски активности со кој 
се унапредува дејноста, меѓу кои се:

- спроведување на проекти за деца со пречки во те-
лесниот и интелектуалниот развој;    

- спроведување на проекти, програми и едукација 
на стручниот и друг кадар;

- програмски активности за оспособување на згри-
жувачко-воспитниот, воспитно-образовниот и друг ка-
дар со најновите современи сознанија во работите кои 
ги вршат овие вработени и согласно закон (професиона-
лен развој на кадрите);

- програмски активности на соработка за унапреду-
вање на исхраната на децата, хигиено-техничките и 
здравствени услуги, дидактички материјал.

III. Финансирање на заштитата на децата

Средствата за остварување на Програмата за развој 
на заштитата на децата за 2019 година во Буџетот за 
2019, на Раздел 150.01, предвидени се следните буџет-
ски потпрограми:

 1. Потпрограма 30 - Установи за детска заштита
Во 2019 година на оваа потпрограма се предвидени 

буџетски средства во износ од  8.341.000 денари од ос-
новен буџет, средства од основен буџет (приходи) во 
износ од 4.221.000 денари,  средства од самофинанси-
рачки активности во износ од 4.120.000 денари.

2. Потпрограмата 3А -  Изградба, опремување и од-
ржување на објектите за детска заштита. Во Буџетот за 
2019 година на оваа потпрограма се планирани 
87.000.000 денари.

3. Потпрограмата А2- Пренесување на надлежности 
на ЕЛС. Во Буџетот за 2019 година  на оваа ставка за 
пренесување на надлежности на ЕЛС се планирани 
1.842.235 денари од кои 1.787.235.000 денари се наме-
нети за блок дотации за детска заштита.

4. Потпрограма 52 - Надоместоци за детска заш-
тита. Во Буџетот за 2019 година за оваа потпрограма се 
планирани вкупно 4.408.304.000 денари  средства од ос-
новен буџет наменети за исплата на утврдените парич-
ни права со Законот за заштита на децата (детски дода-
ток, посебен додаток, еднократна парична помош за но-
вороденче, партиципација и родителски додаток за 
дете).

Распределбата на финансиските средства наменети 
за заштита на децата е направена во согласност со обез-
бедените средства во Буџетот на Република Македони-
ја за 2019 година, со напомена дека во 2019 година ќе 
се измират и неизмирените обврски по основ на оства-
рени права од 2018 година.

IV. Мерки и активности за развој на заштитата 
на децата

            
За остварување на основните цели и задачи утврде-

ни во оваа програма ќе се преземат следните мерки и 
активности:

1. Донесување на Закон за изменување и дополнува-
ње на Законот за заштита на децата, произлезен пред се 
од потребата од реформа на правата за заштита на деца-
та на реформираниот систем на правата на парична по-
мош за заштита на децата како поддршка на реформата 
во социјалната заштита, негова импементација како и 
имплементирање на доградениот систем на заштита на 
децата е особено и во делот за организацијата и начи-
нот на обезбедување на услови за заштита на децата, ка-
ко дејност од јавен интерес во современи услови и со 
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признавање на плурални односи во вршењето на деј-
носта; доследно респектирање на правата на децата, на 
обврските на родителите и на локалната и државната 
власт во однос на семејството и на заштитата на де-
цата; заштитата на децата како организирана дејност 
заснована на правата на децата да се остварува преку 
грижа и заштита на децата, нивниот ран развој и запоз-
навање со современи концепти на подигање на нивото 
и квалитетот на развој и на можностите и условите кои 
им се обезбедуваат на децата; зајакнување на стручни-
те тимови; формирање на советувалишта за деца и ро-
дители; професионално усовршување на кадарот; ли-
ценцирање; зајакнување на контролните механизми во 
државата и општината за спречување на секакви злоу-
потреби на деца и институционално јакнење на инспек-
циите, стручниот надзор и контрола; поврзување на 
заштитата на децата во информатички систем кој би 
продуцирал дневни извештаи за бројната состојба и за 
потребите на децата, како и други податоци преку кои 
би се реализирале целите во овој домен во установите 
и другите облици на заштита на децата; создавање на 
пазарни можности и поттикнување на повеќе учесници 
да се јавуваат во обезбедување на услуги за децата;

 2. Соработка со општините и општините во Градот 
Скопје  при имплементацијата на процесот за децентра-
лизација, а со општините во кои не се изградени објек-
ти - детски градинки, ќе продолжи да се дава поддршка 
за остварување за организирано згрижување и воспита-
ние на деца во други просторни услови давање под-
дршка на општините и општините во градот Скопје во 
создавањето и обезбедувањето на нови или дополнител-
ни  просторни услови – детски градинки за давање ус-
луги згрижување и воспитание на деца од предучилиш-
на возраст; 

3.Вклучување на поголем број на деца од популација-
та деца од 0 до 6 години живот со изградба на нови детски 
градинки како и проширување на постоечките капаци-
тети, реконструкција и адаптација на јавни детски градин-
ки како и на  други објекти  и просторни услови; 

4 .Доближување на  детските градинки  до поголем број 
на население со посебен акцент на руралните средини; 

5. Поттикнување и давање поддршка на општините 
и приватниот сектор (правни и физички лица) за изград-
ба на нови капацитети како и за реконструкција и адап-
тација на постојните капацитети;

6. Вклучување во системот на згрижување и воспи-
тание на деца од предучилишна возраст на центрите за 
ран детски развој со формирање на центри за ран дет-
ски развој во склоп на детските градинки и основање 
на центри за ран детски развој со што им се овозможу-
ва на родителите од општините во кои нема капацитети 
за згрижување на децата како и во руралните средини 
децата од 3-6 годишна возраст   да бидат опфатени со 
оваа форма на згрижување и воспитание на деца со цел 
зголемување на опфатот на оваа популација деца;

7. Реализација на програма за седум дневен одмор на 
деца од семејства со социјален ризик (социјална парична 
помош, постојана парична помош, детски додаток, роди-
телски додаток) и  деца корисници на посебен додаток 
(до 3000 деца/корисници во периодот на зимскиот и лет-
ниот распуст од учебната 2018/2019 година);

8. Спроведување кампања за подобрување на ставот 
на родителите кон предучилишното воспитание и сфа-

ќање на неговото значење за развојот на децата од оваа  
возраст;

9. Реализација на програми во јавните детски гра-
динки со цел обезбедување на  поквалитетни програ-
мски активности, од областа на културата, згрижувачка-
та и воспитната дејност, екологијата, уметноста, здрави-
от начин на живот, традиционални игри, основни жи-
вотни навики, запознавање со занимања, рекреативни и 
слободни активности и спорт; 

10. Поцелосно искористување на расположивите ка-
пацитети со промовирање на скратени програми за де-
цата од недоволно развиени подрачја и региони, со што 
ќе  се реализира принципот на достапност и правич-
ност на јавната услуга. Доколку родителите искажат 
потреба за згрижување на децата во втора смена и во са-
бота,  Министерството ќе продолжи со давањето под-
дршка на единиците на локалната самоуправа во поши-
рока реализација на таквата определба;  

 11. Надзор, спроведување и следење на остварува-
њето на Законот, како и мониторинг и евалуација  на 
преземените активности и                         

 12.  Обезбедување на редовна исплата на парични-
те примања на децата.

V. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јану-
ари 2019 година.

Бр. 44-11246/1 Претседател на Владата
  28 декември 2018 година на Република Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.
__________

4622.
Врз основа на член 213-д став 1 од Законот за соци-

јалната заштита (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 
164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 
72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16, 163/17 и 
51/18), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 28.12.2018 година, донeсе

П Р О Г Р А М А
ЗА РЕФУНДИРАЊЕ НА СРЕДСТВА ПЛАТЕНИ 
КАКО ЦАРИНСКИ ДАВАЧКИ, ДАНОК НА ДОДА-
ДЕНА ВРЕДНОСТ И АКЦИЗА ЗА НАБАВКА НА 
ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛ ЗА ЛИЦА СО ТЕШКА 
И НАЈТЕШКА ТЕЛЕСНА ИНВАЛИДНОСТ, ЛИ-
ЦА СО УМЕРЕНА, ТЕШКА И ДЛАБОКА ИНТЕ-
ЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ, ЗА ПОТПОЛНО 
СЛЕПИ  ЛИЦА  СО  ПРИДРУЖНИК  И  ЗА  ПОТПОЛНО 

ГЛУВИ ЛИЦА ЗА 2019 ГОДИНА

Со оваа програма се уредуваат мерките, носите-
лите, начинот на спроведување, потребната документа-
ција и обезбедените средства за рефундирање на сред-
ства платени како царински давачки, данок на додаде-
на вредност и акциза за набавка на патнички автомо-
бил за лица со тешка и најтешка телесна инвалидност, 
лица со умерена, тешка и длабока ментална попрече-
ност, за потполно слепи лица со придружник и за пот-
полно глуви лица за 2019 година.

I. Корисници

Корисници на оваа програма се следните лица:
- лице со тешка и најтешка телесна инвалидност,
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- лице со умерена, тешка и длабока ментална попре-
ченост,

- потполно слепо лице со придружник и 
- потполно глуво лице. 

II. Мерки

Рефундирањето на средства платени како царински 
давачки, данок на додадена вредност и акциза за набав-
ка на патнички автомобил се врши во рамките на  обез-
бедените средства со оваа програма.

Со оваа програма се предвидуваат средства за 
рефундирање во износ не поголем од 180.000 денари 
по одобрено барање.

III. Носители

Оваа програма ја спроведуваат Министерството за 
труд и социјална политика и Центрите за социјална ра-
бота.

IV. Начин на спроведување

Барањето за рефундирање на средства платени како 
царински давачки, данок на додадена вредност и акци-
за за набавка на патнички автомобил се поднесува од 
страна на лицето од дел I од оваа програма, негов роди-
тел или старател  најдоцна до 30 септември, во тековна-
та година по објавен јавен повик. Барањето со потреб-
ната документација се поднесува преку надлежниот 
центар за социјална работа до Комисијата за рефунди-
рање на средства за набавка на патнички автомобил со 
потребната документација.

Од страна на Комисијата за вршење на увид во до-
мот на подносителот на барањето, се врши увид најдоц-
на 30 дена од доставување на барањето.

Од страна на Комисијата за вршење на увид во до-
мот на подносителот на барањето, записникот за из-
вршен увид и барањето со приложената документација 
се доставува до Комисијата за рефундирање на сред-
ства за набавка на патнички автомобил најдоцна десет 
дена од извршениот увид.

Од страна на Комисијата за рефундирање на сред-
ства за набавка на патнички автомобил, по истекот на 
рокот за поднесување на барањата се разгледуваат дос-
тавените барања за рефундирање на средства со прило-
жената документација, и најдоцна 30 дена по истекот 
на рокот се врши:

- електронско внесување на податоците,
- изготвување на предлог ранг - листа на лицата кои 

имаат поднесено барање за рефундирање на средствата 
по категории кориснички групи, 

- изготвување на предлог до министерот за труд и 
социјална политика за исполнетоста на условите за 
рефундирање на средства и донесување на решение по 
барањата.

При утврдување на ранг - листата на лицата кои 
имаат поднесено барање за рефундирање на средствата 
платени како царински давачки, данок на додадена 
вредност и акциза за набавка на патнички автомобил и 

ги исполнуваат условите од оваа програма, максимал-
ниот број на бодови изнесува 50 бода, и тоа: 

- еден член во семејство со инвалидитет –  15 бода
- два и повеќе члена во семејство со инвалидитет  – 

30 бода. 
- доколку лицето остварува приходи помали од про-

сечната нето плата во државата за претходната година– 
10 бода.

- доколку лицето е редовен студен, активен барател 
на работа или вработено лице – 10 бода.

V. Потребна документација

Кон барањето се поднесува следната документа-
ција:

- Наод, оцена и мислење од надлежна комисија за 
утврдена тешка и најтешка телесна инвалидност, за ут-
врдена умерена, тешка и длабока ментална попрече-
ност, за потполно слепило и потполна глувост (или ко-
пија од документот заверена на нотар),

- Примерок или заверена копија од царинска декла-
рација не постари од 12 месеци од денот на подмирува-
ње на царинските давачки и акцизи при увоз на патнич-
ки автомобил, издадени од царински орган.

- Доказ за платен данок на додадена вредност при 
набавка на патничкиот автомобил,

- Доказ од овластена компанија за вградена специја-
лизирана опрема (за возила со купопродажна вредност 
над 10.000 евра во денарска противвредност, но не по-
веќе од 20.000 евра во денарска противвредност), 

- Наод и мислење за друг  член на семејството со ин-
валидност  (или копија од документот заверена на но-
тар),

- Потврда за остварени приходи од Управата за јав-
ни приходи за претходната година,

- Потврда за редовен студент (доколку лицето е сту-
дент),

- Потврда за заснован работен однос (доколку лице-
то е во работен однос),

- Потврда за регистриран активен барател на работа 
(доколку лицето е невработено лице).

VI. Обезбедени средства

Средствата за реализација на оваа програма се пред-
видени и обезбедени во буџетот на Министерството за 
труд и социјална политика за 2019 година во износ од 
3.000.000,00 денари, на Раздел 15001, потпрограма 50, 
ставка 464.

VII. Оваа програма влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 ја-
нуари 2019 година.

Бр. 44-11254/1 Претседател на Владата
28 декември 2018 година на Република Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.
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