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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3024.

Врз основа на член 8, точка 13 од Законот на Влада-
та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ 50/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 12.07.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕН НА ЖАЛОСТ

1. Владата на Република Македонија, 14 јули 2014 
година, го прогласува за Ден на жалост на Република 
Македонија.

2. Денот на жалост се прогласува по повод несреќа-
та во која при падот на хеликоптерот МИ – 17 V, MAP 
7712  на Министерството за внатрешни работи во Стру-
мица погинаа четворица пилоти припадници на хели-
коптерската единица на Министерството за внатрешни 
работи.

3. На Денот на жалост, знамето на Република Маке-
донија да се истакне на половина копје.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 42-5007/1 Претседател на Владата
12 јули 2014 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.

__________

3025.
Врз основа на членот 20 став 3 од Законот за корис-

тње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на  Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 7.07.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА  ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ЗДРАВСТВО

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник ЈЗУ Ге-

ронтолошки завод - „13 Ноември“ - Скопје му престану-
ва користењето на недвижните ствари, евидентирани 
во Имотен лист бр.3  кои се наоѓаат на КП 1225 КО Кат-
ланово, сопственост на Република Македонија со вкуп-
на површина од 1572м2 и тоа:

- КП  1225, земјиште под зграда со површина  од  
440м2;

- КП  1225, дворно место со површина од 500м2;
- КП  1225, нива 4 ( четврта)  класа  со површина од 

632м2.

Член 2
Недвижните  ставари од член 1 од оваа одлука се да-

ваат на трајно користење без надомест на Министер-
ството за здравство.

Член 3
Примопредавањето на недвижните  ствари од член 

1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу ЈЗУ Геронтолош-
ки завод – „13 Ноември“ - Скопје и  Министерството за 
здравство во рок од 30 дена од денот на влегувањето во  
сила на оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-1928/1 Заменик на претседателот 
7 јули 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
3026.

Врз основа на член 136 став 2 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 184/2013 и 13/2014), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
7.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ 

РАДИОДИФУЗНА ТАКСА

1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса 
обврзниците кои не се покриени со радиодифузните 
сигнали на Јавното претпријатие Македонска радиоди-
фузија, преку кои се емитуваат програмските сервиси 
на Македонската радио-телевизија и тоа:

- с. Долни Манастирец, општина Македонски Брод, 
со вкупно 48 (четириесет и осум) семејни домаќинства.

2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса 
наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење 
до обезбедување на покриеност со радиодифузен 
сигнал на обврзниците од точка 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 42-1987/1 Заменик на претседателот 
7 јули 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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3027.
Врз основа на член 43 став 14 од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013 и 44/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 7.07.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОА-
ТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И 
ЧАКАЛ НА ПРОИЗВОДНОТО ТРГОВСКО ДРУШ-
ТВО  „ГОЛЕЦ ТРАНС“ ЕКСПОРТ - ИМПОРТ ДООЕЛ 
С.ЖЕЛИНО ЖЕЛИНО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПАП-
РАДИ ВОЛКОВИЈА“, ОПШТИНА БРВЕНИЦА

1. На Производното трговско друштво „ГОЛЕЦ 
ТРАНС“ експорт - импорт ДООЕЛ с.Желино Желино 
се доделува концесија за експлоатација на минерална 
суровина – песок и чакал на локалитетот „Папради Вол-
ковија“, општина Брвеница, со површина на простор на 
концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓу-
себно поврзани со прави линии, а точките дефинирани 
со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка Координата Y Координата X
Т-1 7496781 4636022
Т-2 7497026 4635985
Т-3 7497028 4635921
Т-4 7496914 4635927
Т-5 7496872 4635944
Т-6 7496767 4635960

2. Површината на просторот на концесијата за ек-
сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 
P=0.017051km2.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концеси-
ја од точка 1 на оваа одлука се определува со Догово-
рот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-
врдување на висината на надоместоците за издавање на 
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки ис-
тражувања и концесии за експлоатација на минерални 
суровини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 42-2270/1 Заменик на претседателот 
7 јули 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3028.
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 7.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНА-
ТА УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА

СОЦИЈАЛНА РАБОТА НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија, му престанува користењето на недвижни-
те ствари деловни простории на ул.Никола Вапцаров 
бр.1, со вкупна површина од 1121м2, на КП бр.11945/1, 
КО Центар 1, запишана во Имотен лист бр. 48054, соп-
ственост на Република Македонија и тоа:

- во зграда број 1, влез 1, подрум со површина од 
272м2;

- во зграда број 1, влез 1, приземје со површина од 
237м2;

- во зграда број 1, влез 1, кат1 со површина од 
315м2;

- во зграда број 1, влез 1, кат2 со површина од 99м2;
- во зграда број 1, влез 1, кат3 со површина од 99м2;
- во зграда број 1, влез 1, кат4 со површина од 99м2.

Член 2
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се да-

ваат на трајно користење без надомест на Јавната уста-
нова Меѓуопштински центар за социјална работа на 
град Скопје. 

Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Службата за оп-
шти и заеднички работи на Владата на Република Маке-
донија и Јавната установа Меѓуопштински центар за со-
цијална работа на град Скопје, во рок од осум дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-4656/1 Заменик на претседателот 
7 јули 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

3029.
Врз основа на член 52 став 2 од Законот за азил и 

привремена заштита („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 49/03, 66/07, 142/08, 146/09 и 166/12), 
министерот за труд и социјална политика, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И НАЧИНОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА СООДВЕТЕН СТАН ЗА СМЕСТУВАЊЕ ИЛИ 
НА ПАРИЧНА ПОМОШ ПОТРЕБНА ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ ПРОСТОРИИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ НА

ПРИЗНАЕН БЕГАЛЕЦ

Член1
Со овој правилник се пропишуваат критериумите и 

начинот за користење соодветен стан за сместување 
или на парична помош потребна за обезбедување про-
стории за сместување на признаен бегалец.

Член 2
Користењето на соодветен стан за сместување или 

на парична помош потребна за обезбедување просто-
рии за сместување, признаениот бегалец го остварува 
преку:

1. доделување на користење на станбен простор, 
сопственост на Република Македонија на кој е корис-
ник Министерството за труд и социјална политика; 

2. доделување на средства за закупнина на индиви-
дуален станбен објект или негов дел; или

3. доделување на средства за санација, адаптација и 
реконструција на недвижен имот во сопственост на ли-
цето признаен бегалец на правото на сместување однос-
но неговиот брачен другар  или дете. 

Член 3
За користење на соодветен стан за сместување или 

на парична помош потребна за обезбедување просто-
рии за сместување, потребно е корисникот: 

- да е социјално загрозено лице и
- да е станбено необезбедено.

Член 4
Како социјално загрозено лице во смисла на овој 

правилник се смета лице :
1. кое е корисник на право на социјална парична по-

мош со статус на признаен бегалец и
2. чии приходи по сите основи, како и приходите на 

неговиот брачен другар и другите членови на неговото 
домаќинство, со кои тоа живее во заедница и за кои по-
стои обврска за меѓусебно издржување согласно Зако-
нот за семејството, се пониски од 5.600,00 денари по 
член на семејство месечно.

Како приход не се смета  паричен надоместок за по-
мош и нега од друго лице, детски додаток и посебен до-
даток остварени согласно закон. 

Член 5
Како станбено необезбедено лице во смисла на овој 

правилник се смета лице кое:
- не поседува стан или друг недвижен имот во лич-

на сопственост, во сопственост на неговиот брачен дру-
гар или нивното малолетно дете и не користи стан под 
закуп во сопственост на Република Македонија  и 

- до правосилно завршување на оставинска постап-
ка на територија на Република Македонија за распре-
делба на оставина на оставител, на кој како наследник 
согласно закон може да се јави признаетиот бегалец, не-
говиот брачен другар или друг член на домаќинство.

Како станбено необезбедено лице не се смета  лице 
кое:

- отуѓило недвижен имот во лична сопственост, во 
сопственост на неговиот брачен другар или нивното ма-
лолетно дете, во последните три години пред поднесу-
вање на барањето;

- врз доброволна основа или на друг начин е прифа-
тено од родител близок сродник или од трето лице и го 
решило стамбеното прашање или 

- не покренало, тој или неговиот брачниот другар 
или друг член на домаќинство, постапка за распредел-
ба на оставина на оставител на територија на Републи-
ка Македонија, на кој може да се јави како наследник 
согласно закон или во текот на постапката не се прифа-
тил за наследник.

ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАКУПНИНА

Член 6
Паричната помош од член 2 точка 2 од овој правил-

ник вклучува закупнина и комунални трошоци за стан-
бен објект или негов дел, при што паричната помош за 
закупнината за станбен објект или негов дел изнесува:

- за самец до 4.000,00 денари за месечна закупнина;
- за семејство од два до четири члена до 5.000,00 де-

нари за месечна закупнина и
- за семејство од пет и повеќе члена до 6.000,00 де-

нари за месечна закупнина.
При утврдување на висината на средства за закупни-

на на  индивидуален станбен објект или негов дел, цен-
тарот за социјална работа ја има во предвид просечната 
висина на закупнина на подрачјето на месната надлеж-
ност на центарот и доставениот договор за закуп.

Паричната помош за комуналните трошоци (еле-
ктрична енергија, греење, вода и ѓубретарина)  за стан-
бен објект или негов дел изнесува:

- за самец  до 1.500,00 денари;
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- за семејство од два до четири члена  до 2.000,00 де-
нари и

- за семејство од пет и повеќе члена до 2.500,00 де-
нари.

Член 7
Доделувањето на средствата за закупнина и кому-

нални трошоци за индивидуален станбен објект или не-
гов дел, се врши врз основа на поднесено барање до 
месно надлежниот центар за социјална работа. Кон ба-
рањето лицето треба да приложи и:

- фотокопија од лична карта, издадена согласно За-
конот за азил и привремена заштита и

- договор за закуп. 

Член 8
Ако признаениот бегалец од оправдани причини не 

е во можност самостојно да изнајми простории под за-
куп, со изјава го потврдува тој факт пред центарот за 
социјална работа.

Од страна на центарот за социјална работа може да 
се склучи договор за закуп со трето лице, за сместува-
ње на признаениот бегалец во стан или просторија 
предмет на договорот, при што паричните средства за 
плаќање на закупнина од член 6 став 1 од овој правил-
ник се исплаќаат на закуподавецот, а за комуналните 
трошоци од член 6 став 3 од овој правилник се доделу-
ваат на признаениот бегалец.

Фактичката состојба на признаениот бегалец кој 
поднел барање од член 7 од овој правилник преку непо-
среден увид се утврдува од страна на центарот за соци-
јална работа.

ДОДЕЛУВАЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА САНАЦИЈА, 
АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА

Член 9
Доделувањето на средствата за санација, адаптација 

и реконструкција на руиниран и недоизграден стамбен 
простор согласно член 2 точка 3 од овој правилник, во 
сопственост на корисникот, неговиот брачен другар 
или дете, се врши по поднесено барање до месно над-
лежниот центар за социјална работа, а врз основа на 
предмер-пресметка изготвена од стручно лице, за фа-
ктичките трошоци за неопходните градежни работи 
кои треба да се изведат за создавање на основни услови 
за живеење. 

ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА СТАНБЕН ПРО-
СТОР

Член 10
Доделувањето на користење на станбен простор се 

врши со објавување на јавен оглас во најмалку два 
дневни весника. 

Член 11
За користење на станбен простор се поднесува бара-

ње до месно надлежниот центар за социјална работа, а 
кон барањето се приложува:

- лична карта на увид или потврда за статус (истата 
треба да содржи датум на раѓање и единствен матичен 
број на граѓанинот - ЕМБГ) не постара од 30 дена, изда-
дена од Министерство за внатрешни работи со која се 
докажува статусот на лицето и на членовите на негово-
то домаќинство;

- потврда дека лицето има  поднесено изјава за ло-
кална интеграција и за истото веќе постои индивидуа-
лен план за семејна интеграција и истото има проактив-
но учество во неговата локална интеграција согласно 
активностите предвидени во индивидуалниот план за 
интеграција издадена од Министерството за труд и со-
цијална политика (Центар за интеграција на бегалци и 
странци во Република Македонија) врз основ на прило-
жени: сертификат/диплома за завршена обука, потврда 
за вработување (работен договор или регистрирана фир-
ма), потврда за упис во јавна детска градинка и редов-
но посетување на детска градинка односно потврда за 
редовност на децата во основно/средно образование 
или универзитет;

- потврда од Агенција за катастар на недвижности, 
дека лицето, неговиот брачен другар и сите членови на 
неговото заедничко домаќинство немаат имот во нивна 
сопственост во Република Македонија;

- потврда за остварување на право на социјална или 
постојана парична помош издадена од надлежниот Цен-
тар за социјална работа  доколку лицето е корисник на 
вакво право;

- наод и мислење за видот и степенот на попрече-
ност издаден од надлежна лекарска комисија за лицето 
или член на неговото заедничко домаќинство кој е со 
одреден инвалидитет, односно лица во тешка здравстве-
на состојба, доколку во домаќинството има член со со-
одветен тип на попреченост односно болно лице; 

- доказ за престанок на брак или изјава заверена на 
нотар за самохраните родители на малолетни деца, де-
ка лицето е самохран родител доколку истото живеело 
во вонбрачна заедница, и доказ за малолетните деца (из-
вод од матична книга на родените на увид или потврда 
од Министерството за внатрешни работи);

- потврда за висината на приливот на средства од 
институцијата од каде е приливот на тие средства ако 
некој од членовите на заедничкото домаќинство оства-
рува прилив на средства.

Член 12
Подносителот на барањето за добивање на стан на 

користење може да поднесе само едно барање за него и 
членовите на неговото заедничко домаќинство.   
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Ако лицето или некој од членовите на неговото за-
едничко домаќинство поднесе повеќе од едно барање 
за користење на стан/парична помош од член 2 од овој 
правилник, се разгледува барањето кое е прво поднесе-
но во архивата на месно надлежниот центар за социјал-
на работа. 

Член 13
Фактичката состојба на признаениот бегалец кој 

поднел барање за добивање на стан на користење од 
член 11 од овој правилник, преку непосреден увид ја 
утврдува центарот за социјална работа. 

При увидот се врши проверка:
- на целокупната документација поднесена од стра-

на на лицата кои се евидентирани во обрасците за апли-
кативните листи во центарот за социјална работа,

- на лице место на местата на живеење  и
- документацијата издадена од надлежна институци-

ја.

Член 14
Одредбите од овој правилник соодветно се примену-

ваат и за лицата под супсидијарна заштита.
 

Член 15
Со денот на влегување во сила сила на овој правил-

ник, престанува да важи Правилникот за критериумите 
и начинот за користење на соодветен стан за сместува-
ње или на парична помош потребна за обезбедување 
простории за сместување на признаен бегалец („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.110/10).

Член 16
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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