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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
131.
Врз основа на членот 21 став 2 од Деловникот на
Собранието на Република Македонија и членот 17 став
2 од Законот за Собранието на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ број
104/2009), Собранието на Република Македонија, на
седницата одржана на 18 јануари 2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Собранието на Република Македонија има пет потпретседатели.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-553/1
18 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
132.
Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/08, 35/11,
84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 22.1.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ОДБРАНА
Член 1
Со оваа одлука од задолжителнитe резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат, без надомест,
нафтени деривати на Министерството за одбрана и тоа:
- Мазут 500.000 килограми.
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат за непречено остварување на функциите на Армијата на Република Македонија.
Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортните и
манипулативните трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати од член 1 од оваа одлука, паѓаат
на товар на Министерството за одбрана.
Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-932/1
Заменик на претседателот
22 јануари 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

133.
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ 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 и 163/17) и
член 33 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 196/17), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
22.1.2018 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА
ЗА 2018 ГОДИНА
I. Појдовна основа
Остварувањето на социјалната заштита во Република Македонија во 2018 година се заснова на Законот за
социјалната заштита, Законот за семејството, Законот
за превенција, спречување и заштита од семејно насилство, Законот за вработување на инвалидните лица, Законот за употреба на знаковниот јазик, Законот за инвалидски организации, Законот за цивилни инвалиди
од војната, кривично правните прописи и други закони
и подзаконски акти, со кои се уредени правата и услугите 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.
Со оваа програма се предвидува подобрување и
развој на услугите и мерките од социјална заштита,
согласно потребите на граѓаните.
Оваа програма се заснова на политиките и определбите на Владата на Република Македонија за 2018 година, со која се имплементираат стратешките приоритети на Републиката за тековната година, Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување
за 2018 година, Националната стратегија за деинституционализација во системот на социјална заштита во Република Македонија 2008-2018 година (која е во процес на ревидирање), Програма за интеграција на лицата на кои им е признаено правото на азил во Република
Македонија за 2018 година, Програмата за помош и
поддршка при реинтеграција на повратници во Република Македонија, согласно со реадмисионите договори, ревидираната Национална стратегија за изедначување на правата на лицата со инвалидност 2010-2018
година, Националната стратегија за старите лица 2010
– 2020 година, Националната стратегија за намалување
на сиромаштијата и социјалната исклученост во Република Македонија 2010-2020 година, Програмата за развој на социјалната заштита 2011-2021 година и Буџетот на Република Македонија за 2018 година.
Во остварувањето и развојот на социјалната заштита во 2018 година, значајно место ќе има спроведувањето на Програмата за реформи во вработувањето и
социјалната политика за 2020 година, како инклузивен
и партиципативен стратешки процес, кој ќе го следи и
придружува процесот на Европска интеграција на Република Македонија и кој понатаму ќе претставува
значаен механизам на взаемен дијалог со Европската
Комисија преку утврдување и редовно следење на приоритетите во опфатените области и кој ќе биде структуриран следејќи го моделот на Стратегијата на Европската унија „Европа 2020“. Во оваа насока ќе се следат
и меѓународните документи, конвенциите и препора-
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ките, меѓу кои се: Програмата за Стратегијата за социјална кохезија на Европскиот комитет за социјална кохезија, Целите за одржлив развој на ООН во делот за
намалување на сиромаштијата и други препораки врз
основа на кои ќе се врши постапно приближување кон
законодавството на ЕУ.
II. Подрачја на социјална заштита
Социјалната заштита се остварува преку систем на
мерки, активности и политики за спречување и надминување на основните социјални ризици на кои е изложен граѓанинот во текот на животот, за намалување на
сиромаштијата и социјалната исклученост и за јакнење
на неговиот капацитет за сопствена заштита.
Социјалната заштита во 2018 година ќе се реализира преку обезбедување на:
a) услуги и мерки за социјална превенција, вонинституционална заштита и институционална заштита за граѓаните кои се изложени на основните социјални ризици и
б) права на парична помош од социјална заштита, и
тоа:
- социјална парична помош,
- постојана парична помош,
- парична помош на лице кое до 18 години возраст
имало статус на дете без родители и родителска грижа,
- парична помош на згрижувач,
- паричен надоместок за помош и нега од друго
лице,
- еднократна парична помош и помош во натура,
- надоместок на плата за скратено работно време
поради нега на дете со телесни или ментални пречки во
развојот,
- додаток за глувост,
- парична помош на самохран родител кој има дете
со пречки во развојот,
- парична помош за социјално домување,
- право на здравствена заштита и
- додаток за слепило и мобилност.
Во 2018 година се предвидува да бидат опфатени со
услугите и мерките на социјалната заштита следниве
корисници на социјална заштита:
в) малолетни лица:
- без родителска грижа до 18 годишна возраст,
- деца во ризик,
- малолетни лица со воспитно социјални проблеми,
- ставени под старателство,
- сместени во згрижувачко семејство,
- сместени во установи за социјална заштита,
- сместени во дневен центар за деца на улица,
- сместени деца во дневен центар за деца со пречки
во развојот,
г) возрасни лица
- лице кое до 18 годишна возраст имало статус на
дете без родители и родителска грижа, до навршување
на 26 години,
- бездомни лица,
- жртви на семејно насилство,
- корисници на дрога,
- лица со инвалидност,
- стари лица,
- возрасни лица ставени под старателство,
- сместени во згрижувачко семејство,
- лица со попреченост во менталниот развој над 18
години, сместени во станбени единици за организирано
живеење со поддршка,
- сместени во установи за социјална заштита за стари лица,
- сместени во установи за социјална заштита,
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- лица од семејства со нарушени односи во семејството,
- возрасни лица со општествено негативни навики,
д) лица со признат статус на бегалец и лица под
супсидијарна заштита, нови баратели на азил сместени
во установа, лица вратени по однос на договори за реадмисија и
ѓ) други полнолетни лица корисници на услуги.
Корисниците на социјалната заштита се корисници
на парични права од социјална заштита и корисници на
социјални услуги за згрижување во установа за социјална заштита, вонинституционална заштита и друг вид
на услуги и мерки, согласно со Законот за социјалната
заштита.
Во рамките на реформските процеси во социјалната
заштита, ќе се реализира Програмата за условен паричен
надоместок за средно образование во учебната 2017/2018 и
во учебната 2018/2019 година, со цел подобрување на пристапот и квалитетот на образованието за учениците во средното образование од домаќинствата, корисници на право на
социјална парична помош. Со оваа програма, ќе се обезбедат дополнителни парични надоместоци за учениците, кое
право е условено со запишување и посетување на средното
образование и има за цел да го зголеми бројот на лица запишани во средно образование од домаќинства - корисници
на правото на социјална парична помош, како и реализацијата на задолжителното средно образование во Република
Македонија. Средствата за спроведување на оваа програма
се обезбедени преку Договор за заем со Меѓународната
банка за обнова и развој - Светска банка.
Во текот на 2018 година, ќе продолжи имплементацијата на мерките за намалување на енергетската сиромаштија за корисниците на социјална парична помош и
постојана парична помош, преку Програмата за субвенционирање на потрошувачката на енергија.
Во 2018 година за прв пат ќе се воведе Програма за
персонална асистенција, кој документ ќе биде насочен
да придонесе за независно и самостојно живеење на
лицата со попреченост и нивно активно и рамноправно
учество во заедницата и во општеството во целина.
Во текот на 2018 година ќе продолжи реализацијата
на Програмата за рефундирање на средства платени како
царински давачки, данок на додадена вредност и акциза
за набавка на патнички автомобил за лица со најмалку
80% инвалидност на долните екстремитети, лица со умерена, тешка и длабока ментална попреченост, за потполно
слепи лица со придружник и за потполно глуви лица, има
за цел да овозможи полесен пристап до автомобил на корисниците, а со тоа и нивна полесна мобилност и социјална вклученост во заедницата. Со оваа програма ќе се обезбедат средства за рефундирање на трошоци платени како
царински давачки, данок на додадена вредност и акциза
за набавка на патнички автомобил од корисниците во текот на 2018 година.
Во 2018 ќе продолжи имплементацијата на Програмата за распоредување на приходите од игри на среќа и
од забавни игри за 2018 година преку финансирање на
програмските активности на националните инвалидски
организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејно насилство
и за Црвениот крст на Република Македонија согласно
Одлуката на Владата на Република Македонија, за распоредување на приходите од игри на среќа и од забавни игри во 2018 година за финансирање на програмските активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на
здруженија за борба против семејно насилство и за
Црвениот крст на Република Македонија.
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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
донесениот Оперативен план за имплементација оваа
програма за 2018 година.
Во 2018 година ќе продолжат активностите за поттикнување и поддршка на социјалното претприемништво.
2. Справување со сиромаштијата и социјалната
исклученост
Ќе продолжи имплементацијата на ревидираната
Национална стратегија за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост во Република Македонија 2010-2020 година, така што ќе се изготви и реализира Оперативен план за 2018 година со конкретни мерки
и активности, а во насока на реално утврдување на локалните проблеми и потреби на граѓаните, со посебен
акцент на преземање на конкретни активности на локално ниво.
Во април 2018 година треба да заврши имплементацијата на едногодишниот проект „Техничка помош за
поддршка на процесот на деинституционализација во
социјалниот сектор“ на Министерството за труд и социјална политика, во соработка со Делегацијата на Европската Унија кој за цел има ревидирање на Националната стратегија за деинституционализација во системот на социјалната заштита (2008-2018) и изготвување на Акциски план за имплементација, преку широк
партиципативен процес и вклучување на сите засегнати страни. Со тоа ќе се унапреди социјалната инклузија
и поддршка на преминот од институционална грижа
кон поддршка на социјалните услуги во заедницата, како и подобрување на квалитетот на социјалната грижа
особено за децата и возрасните со попреченост, како и
децата и младите во социјален ризик.
Во таа насока, процесот на деинституционализација
ќе преставува еден од приоритетите во системот на социјалната заштита. Имено, ќе продолжи функционирањето на постоечките 17 станбени единици за организирано живеење со поддршка и тоа 9 станбени единици
во Неготино и 8 станбени единици во Град Скопје, за
најмногу 81 корисник со попреченост во менталниот
развој над 18-годишна возраст. Во 2018 година ќе се
изготви нова Националната стратегија за деинституционализација во системот на социјалната заштита и Акциониот план за имплементација на стратегијата, со
што во 2018 година ќе отпочнат планирани и континуирани активности за подобрување на системот на вонинституционална грижа и воспоставување на алтернативни облици на заштита во заедницата. Преку овие
активности ќе создадат услови за деинституционализација на сместените деца и возрасни лица во сите установи во системот на социјалана заштита. Во однос на
подобрување на заштитата на лицата со попреченост
во менталниот развој над 18 години, се планира отворање на најмалку три нови станбени единици за организирано живеење со поддршка во кои ќе бидат сместени до 15 корисници.
Во 2018 година ќе продолжи процесот на соработка
со општините, со цел за финансирање на проекти за
изградба, доградба, адаптација и опремување на објекти за проширување мрежата на социјални услуги во заедницата.
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Во функција на подигнување на грижата кон старите лица, имплементација на Националната стратегија за
стари лица 2010-2020 година ќе се спроведе согласно
со Оперативен план за 2018 година, со кој документ активностите ќе се насочат особено кон проширување на
мрежата на дневни центри за стари лица и центри за
давање помош во домашни услови.
Министерството за труд и социјална политика,
почнувајќи од 2007 година, во континуитет го имплементира проектот „Народни кујни”, а согласно со
Програмата на Владата на Република Македонија во
2018 година ќе продолжи функционирањето на воспоставените народни кујни.
Во 2018 година ќе продолжат активностите за изградба на пристапни рампи, лифтови и подвижни платформи во институциите од јавен карактер.
Комисијата за развој и афирмација на знаковниот јазик, ќе продолжи со активности за негово унапредување
од лингвистички, фонолошки и морфолошки аспект, синтакса и негова стандардизација, согласно со Законот за
употреба на знаковниот јазик. Обезбедена е финансиска
поддршка на Комисијата при Сојузот на глуви и наглуви
на Македонија за организирање на обуки за изучување на
знаковниот јазик, која ќе организира обуки за изучување
на знаковниот јазик и за граѓани коишто сакаат да го изучуваат знаковниот јазик, така што бројката од постојните
12 сертифицирани толкувачи на знаковен јазик ќе биде
зголемена и рамномерно распределена во различни региони од државата.
Со цел соодветна заштита на бездомните лица, во
2018 година ќе продолжи соработка со Црвен Крст на
Република Македонија за функционирање на четирите
Регионални интервентни прифатилишта за бездомни
лица и тоа во: Скопје, Битола, Струмица и Струга.
Социјалната заштита на децата во ризик, ќе се рализира во насока на почитување на стандардите за социјална интеграција во општеството и почитување на
правата на децата утврдени со Конвенцијата за правата
на децата на ООН. Во оваа насока, ќе се јакнат капацитетите на стручните лица во установите за социјална
заштита за превенција и имплементација на Законот за
правда за децата и ќе се направат напори за развивање
на специјализирани згрижувачките семејства за деца во
ризик, отворање на едукативни центри за групна работа со родители и воведување на менторство, како една
од мерките за помош и заштита на децата во ризик и
децата во судир со законот.
Во 2018 година ќе имплементира 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 политика.
Со оваа активност ќе бидат реализирани проекти за
обезбедување на психосоцијална подршка и специјализирани услуги за особено ранливи категории (деца во
социјален ризик, жртви на семејно насилство и социјално исклучени лица).
3. Активности поврзани со приближување на законодавството во областа на социјалната заштита
кон законодавството на ЕУ
Во доменот на социјалната заштита, континуирано
ќе се следат документите, практиките и препораките
на ЕУ, со цел истите постапно да бидат имплементирани во системот на социјалната заштита.
Во текот на 2018 година, имплементацијата на ревидираната Национална стратегија за намалување на
сиромаштијата и социјалната исклученост во Република Македонија 2010-2020 година, ќе се следи преку
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воспоставениот национален координативен механизам за прашања поврзани со политиките за социјално
вклучување во Република Македонија. Со цел за подобрување на имплементацијата на оваа стратегија,
изработен е пресек на реализираните активности во
насока на намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост за период 2013-2017, врз основа на
што ќе се утврдат приоритети за планирање на реални
и ефикасни активности за спропведување во наредниот период.
Во текот на 2018 година, се планира да започне имплементацијата на Националната стратегија за превенција, спречување и заштита од семејно насилство
2018-2020 година.
Национално координативно тело против семејно
насилство ќе ги следи и анализира состојбите со семејното насилство, ќе ги координира активностите на надлежните институции и ќе предлага мерки за унапредување на националните политики и мерки за имплементација на националните политики.
Воспоставеното Национално координативно тело,
ќе продолжи со следењето на имлементацијата на Националната стратегија за стари лица 2010-2020 година,
преку донесен Оперативен план за спроведување на
мерките за 2018 година.
4. Тековни активности во социјалната заштита
Во областа на социјалната заштита се спроведуваат
активности во насока на подобрување на заштитата на
граѓаните, подобрување на квалитетот на услугите и
социјалната превенција.
- Превенција и справување со злоупотреба
и занемарување на деца
Во 2018 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. За реализација
на овие активности, Владата на Република Македонија
со Одлука формираше Национално координативно тело за заштита на деца од злоупотреба и занемарување,
составено од претставници од релевантните министерства, здруженија и меѓународни организации. Во делот
на заштита на децата од злоупотреба и занемарување,
Министерството за труд и социјална политика во соработка со УНИЦЕФ, спроведува истражување за насилство врз децата, пилотирање и надградување на моделот за меѓусекторски услуги. и обука за меѓусекторска
работа со деца жртви како и компаративна анализа на
законите и подзаконски акти поврзани со превенција
од насилство и одговор кон насилство врз децата.
- Вклучување на здруженија, на приватната иницијатива и на физички лица во социјалната заштита
Во 2018 година ќе продолжи соработката со инвалидските организации и националните сојузи на лица
со инвалидност на Република Македонија, согласно со
одредбите од Законот за инвалидски организации.
По заокружувањето на законските прописи со кои се
создадени услови за вклучување на невладиниот сектор
во вршењето на одредени работи од социјалната заштита, во 2018 година, Министерството за труд и социјална политика, ќе продолжи со активности за развивање на
партнерски однос со здруженијата. Бројот на договоре-
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ните партнерства ќе биде во зависност од расположивите буџетски средства, додека изборот на здруженијата
на кои ќе им биде доверена одредена социјална функција, ќе се спроведе по објавен конкурс, со целосно почитување на транспарентноста на постапката.
Ќе се настојува, партнерски однос за одредени работи од социјалната заштита да се изгради и со физичи
лица кои ги исполнуваат пропишаните законски услови.
- Социјална заштита на бегалци, азиланти, внатрешно раселени лица и повратници од реадмисиони
договори
Покрај редовната грижа за внатрешно раселените
лица, активностите на Министерството за труд и социјална политика и понатаму ќе бидат насочени кон програми 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 бегалец и лица под супсидијарна заштита, Министерството за труд и социјална политика и Центарот за интеграција на бегалци и странци ќе преземат мерки за
олеснување на процесот на интеграција на овие лица,
согласно со новиот Акциски план за имплементација
на Стратегијата за интеграција на бегалци и странци
2017-2027 година и Програма за интеграција на лицата
на кои им е признаено правото на азил во Република
Македонија за 2018 година. За сите овие лица, во текот
на 2018 година ќе се направат напори за имплементација на поголем број на активности предвидени со Акцискиот план за интеграција на бегалци и странци и
Програмата.
За лицата вратени во однос на договорите за реадмисија, кои при враќањето се судираат со одредени проблеми во рамки на “Програмата за помош и поддршка при
реинтеграција на повратниците во Република Македонија согласно со реадмисионите договори” предвидени се
сет мерки и активности, со кои ќе им се овозможи олеснет пристап на овие лица до социјалните права.
- Инспекциски надзор
Со инспекцискиот надзор во социјалната заштита,
во 2018 година се очекува понатамошно активно спроведување на надзорот над применувањето и спроведувањето на законските прописи, со кои се уредени работите од социјалната заштита, надзор над остварувањето на правата и исполнувањето на обврските на корисниците на правата, исполнување на условите за
вршење на дејности од социјалната заштита, предвидени со Законот за социјалната заштита. Од работата во
инспекцискот надзор се очекуваат понатамошни позитивни резултати, особено во примената на Законот во
делот на парична помош од социјална заштита и социјалните услуги.
IV. Средства за остварување на социјална заштита
Средствата за остварување на Програмата за социјална заштита за 2018 година во Буџетот на Република
Македонија за 2018 година, се предвидени на Раздел
150.01, на следниве буџетски подпрограми:
1. Потпрограма 40 – Центри за социјална работа и
Завод за социјални дејности. Во 2018 година на оваа
потпрограма, се предвидени буџетски средства во износ од 495.569.000 денари средства од основен буџет,
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средства од основен буџет (приходи) во износ од
1.500.000 денари, средства од самофинансирачки активности во износ од 100.000 денари и средства од донации во износ од 250.000 денари.
2. Потпрограма 41 – Дневни центри и прифатилишта за вонинституционална социјална заштита. Во Буџетот за 2018 година, на оваа потпрограма се планирани
83.115.000 денари средства од основен буџет, средства
од основен буџет (приходи) во износ од 2.000.000 денари, средства од самофинансирачки активности во износ од 50.000 денари и средства од донации во износ
од 50.000 денари.
3. Потпрограма 42 – Установи за институционална
социјална заштита. Во Буџетот за 2018 година на оваа
потпрограма се планирани 208.797.000 денари средства
од основен буџет, средства од основен буџет (приходи)
во износ од 12.460.000 денари, средства од самофинансирачки активности во износ од 8.750.000 денари и
средства од донации во износ од 900.000 денари.
4. Потпрограма 44 – Програма за условени парични
трансфери. Во Буџетот за 2018 година на оваа потпрограма се планирани средства од заем од Светска банка
во износ од 161.200.000 денари и средства од основен
буџет (приходи) во износ од 40.000 денари.
5. Потпрограма 4А – Изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита. Во Буџетот
за 2018 година на оваа потпрограма се планирани
19.400.000 денари.
6. Потпрограма 46 – Деинституционализација. Во
Буџетот за 2018 година на оваа потпрограма се планирани средства од во износ од 25.713.000 денари.
7. Потпрограма 50 – надоместоци за социјална заштита. Во Буџетот за 2018 година на оваа потпрограма
се планирани 3.974.000.000 денари за социјални надоместоци на ставка 471, 107.750.000 денари трансфери
до Фондот за здравствено осигурување на ставка 433 и
93.000.000 денари за енергетска сиромаштија на ставка
464.
а) На ставката 471-Социјални надоместоци во износ
од 3.974.000.000 денари, ќе бидат распоредени за:
Постојана парична помош - се исплаќа на лицата
кои се неспособни за работа и материјано необзбедени,
кои не можат да остварат средства за егзистенција согласно со други прописи. Во 2018 година се очекува
бројот на овие корисници да изнесува 5.800 корисници. За исплатата на постојаната парична помош ќе
бидат реализирани 357.000.000 денари;
Социјална парична помош - се исплаќа на домаќинства чии членови се способни за работа, но се материјално необезбедени. Во 2018 година се очекува да
бидат опфатени околу 32.000 домаќинства. За исплатата на социјалната парична помош ќе бидат реализирани
1.264.000.000 денари.
Паричен надоместок за помош и нега од друго лице се исплаќа на лица над 26 годишна возраст, кои не можат
да ги вршат основните животни потреби без помош од
друго лице (лица со умерени, тешки и длабоки пречки во
менталниот развој, лица со потешка и најтешка телесна
попреченост, потполно слепи лица, како и лица со трајни
промени во здравственета состојба). Во 2018 година се
очекува правото да го стекнат просечно околу 26.500 корисници. Потребните средства за задоволување на правото ќе изнесуваат 1.585.000.000 денари.
Право на надоместок на плата за скратено работно
време поради нега на дете со телесни или ментални
пречки во развојот - ова право кое е утврдено со Законот за социјалната заштита и со Законот за работни односи, го остварува еден од родителите на хендикепира-
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но дете, доколку родителите се во работен однос. За
оваа намена во 2018 година се предвидени 4.700.000
денари.
Еднократна парична помош и помош во натура ова право можат да го остварат лица или семејства коишто се нашле во положба на социјален ризик заради
претрпена природна непогода, епидемија, смрт, подолго лекување или друга социјална загрозеност, како и
дете или младинец без родители или родителска грижа
по напуштање на установата или згрижувачкото семејство. За оваа намена во 2018 година се предвидени
26.000.000 денари.
Право на домување -право на паричен надоместок
за домување согласно со Законот за социјалната заштита има лице без родители и родителска грижа до 18 годишна возраст, односно по престанување на старателството најмогу до 26 годишна возраст. Паричен надоместок за домување се обезбедува и за лицата со признат статус на бегалец, согласно со одредбите од Законот за азил и привремена заштита, се до периодот на
преземање на оваа одговорност од страна на локалната
самоуправа. За оваа намена во Буџетот за 2018 година
се предвидени 1.600.000 денари.
Парична помош на лице кое до 18 години возраст
имало статус на дете без родители и родителска грижа
- со правото можат да се стекнат лицата со стекнат статус на дете без родители и родителска грижа, доколку
по полнолетството се без средства за егзистенција, односно се на редовно школување, до навршување на 26
годишна возраст. Во рамките на ова право, се обезбедува и дополнителна помош за лицата кои се запишани
по прв пат на студиска година од прв, втор и трет циклус - докторски студии, како редовни или вонредни
студенти на јавните високообразовни установи. Во
2018 година, вкупниот број на овие корисници се предвидува да изнесува околу 180 лица. За оваа намена во
Буџетот за 2018 година се предвидени 47.000.000 денари.
Правото на додаток за слепило се обезбедува за
потполно слепо лице над 26 годишна возраст, а правото на додаток за мобилност се обезбедува на лице над
26 годишна возраст со 100 % телесен инвалидитет или
лице со квадриплегија, лице со умерени, тешки и длабоки пречки во менталниот развој и коешто без помош
на инвалидска количка не може да ги задоволи основните животни потреби, утврдени од стручен орган и со
решение на центарот за социјална работа. Додаток за
глувост се обезбедува за тотално глуво лице со навршени 26 години, коешто има потполно згасната слушна перцепција и истото не може да ги задоволи своите
животни потреби без толкувач на знаковен јазик. За
оваа намена во Буџетот за 2018 година се предвидени
634.100.000 денари.
Право на надоместок за трошоци за сместување и
надоместок за згрижување на сместеното лице во згрижувачко семејство- ќе се исплатува на семејствата кои
во семејството ќе згрижат лице, корисник на социјална
заштита. Ова право во 2018 година се предвидува да
го остварат околу 180 семејства кои ќе згрижат околу
290 лица, за што се предвидени 42.000.000 денари;
Сместување во ученички домови или други установи на деца без родители и родителска грижа до оспособувањето за самостоен живот и работа, а најдоцна до
завршувањето на средното образование, ако не постојат можности згрижувањето и воспитанието да се
обезбеди на друг начин; дете со воспитно-социјални
проблеми (занемарено, злоставувано и социјално необезбедено дете) и дете со нарушено поведение, а за кои
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центарот ќе оцени дека установата може да обезбеди
чување, воспитување, образование и нормален развиток на детето. За оваа намена во Буџетот за 2018 година се планирани 1.600.000 денари.
Партиципација за здравствена услуга во специјалистичко консултативна и болничка здравствена заштита согласно Законот за здравствено осигурување за
корисници децата со посебни потреби, корисници на
постојана парична помош, лицата сместени во установи за социјална заштита и во друго семејство, кои остваруваат право на здравствена заштита според прописите за социјална заштита. За оваа намена во Буџетот
за 2018 година се планирани 10.000.000 денари.
Парична помош за згрижувач за лица кои по престанокот на згрижување лица во своето семејство, не се вработени и не оствариле право на пензија. За оваа намена
во Буџетот за 2018 година се планирани 1.000.000 денари.
б) На ставката 433-Трансфери до Фондот за здравствено осигурување на Македонија во износ од
107.750.000 денари, ќе бидат распоредени за остварување право на здравствена заштита на корисниците на
социјална заштита на следниве права: постојана парична помош, сместување во згрижувачко семејство, паричен надоместок за помош и нега од друго лице, сместување во установи за социјална заштита, парична помош на лице кое до 18 годишна возраст имало статус
на дете без родители и родителска грижа, лице-жртва
на семејно насилство за кое се презема мерка на заштита согласно со Законот за семејството и лице опфатено
со организирано самостојно живеење со поддршка.
в) На ставката 464 – разни трансфери, дел од средствата во износ од 93.000.000 денари се наменети за
програма за субвенционирање на електрична енергија,
а во износ од 6.000.000 се наменети за програма за
рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка
на патнички автомобил за лица со најмалку 80% инвалидност на долните екстремитети, лица со умерена,
тешка и длабока ментална попреченост, за потполно
слепи лица со придружник и за потполно глуви лица.
8. Потпрограма 51 – надоместоци за цивилни инвалиди од војната. Во Буџетот на Република Македонија
за 2018 година на оваа потпрограма се планирани
70.800.000 денари.
9. Потпрограма 54 – надоместоци за заштита на бегалци и азиланти. Во Буџетот на Република Македонија за 2018 година на оваа потпрограма се планирани
вкупно 26.400.000 денари средства од основен буџет
наменети за исплата на права за лицата со признат статус на бегалец, лицата под супсидијарна заштита и баратели на азил, надоместок на правата за внатрешно
раселените лица и лица вратени по основа на договорите за реадмисија.
Распределбата на финансиските средства наменети
за социјална заштита е направена во согласност со
обезбедените средства во Буџетот на Република Македонија за 2018 година, со напомена дека во 2018 година ќе се измират и неизмирените обврски по основа на
правата од 2017 година.
V. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-312/1
Заменик на претседателот
22 јануари 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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134.
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 и 163/17) и член 34 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Македонија за 2018 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/17)
Владата на Република Македонија на седницата, одржана
на 22.1.2018 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ЗА ЗАШТИТАТА НА
ДЕЦАТА ЗА 2018 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 утврдува со оваа програма која е во функција на спроведување и унапредување на системот на заштитата на
децата. Остварувањето на оваа програма е во согласност со утврдените програми со Буџетот на Република
Македонија за 2018 година, како и врз основа на одредбите во Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 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
текот на 2018 година е обезбедување на услови за оптимален опфат на децата во системот на правата за
заштита на децата, како и на зголемен опфат на децата
со згрижување и воспитание на децата од предучилишна возраст, целосно и рационално искористување на
просторните, кадровските и другите ресурси, како и на
создадените услови за други форми на згрижување и
воспитание на популацијата деца до 6 години живот.
Активностите во насока на подобрување на заштитата на децата во 2018 година ќе бидат насочени кон
остварување на следните основни задачи:
- заокружувањето на процесот на децентрализацијата во дејноста заштита на децата ќе продолжи преку
соработка со органите на единиците на локалната самоуправа, односно со продолжување на давањето поддршка за основање на општински детски градинки со
цел самостојно функционирање на објектите на јавните установи за деца кои се лоцирани на нивната општина, како и основање на нови јавни установи за деца
со помал капацитет и усогласен со потребите на општината, давање поддршка на општините и општините
во градот Скопје во создавањето и обезбедувањето на
нови или дополнителни просторни услови – детски
градинки/центри за ран детски развој за давање услуги
згрижување и воспитание на деца од предучилишна
возраст, давање на препораки и насоки и воспоставување на партнерски однос во реализирање на развојот на
дејноста;
- плурализација во дејноста преку функционирање
на приватниот сектор со основање на нови приватни
установи за деца, како и во рамките на со закон создадените 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-
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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 основани од домашни физички и правни лица за давање
услуги на повик за чување и нега на деца од предучилишна возраст, од страна на ангажирани квалификувани и лиценцирани лица,
- изградба на нови објекти, доградба, реконструкција и одржување на објектите во дејноста на заштитата
на децата, со приоритетно, целосно и рационално искористување на сите кадровски, просторни и други ресурси, како и развој на разни видови програми за дејноста 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,
згрижувачката и воспитната дејност, екологијата, уметноста, здравиот начин на живот, рекреативни и слободни активности и спорт, според нови програми;
- унапредување на инклузивната пракса во установите за деца (детски градинки) и активности за утврдување на нормативи за состав на групите во кои има деца со попреченост, како и за критериуми за број на деца и за категоријата за вклученост на деца со попреченост во една група
- со поддршка на УНИЦЕФ ќе продолжат отпочинатите активности за електронско поврзување на јавните установи за деца со Министерството за труд и социјална политика во делот на водење на педагошката евиденција и
документација и реализација на програмските активности
како и ќе се отпочне со активности за давање можност за
електронско аплицирање за запишување на децата од предучилишна возраст во јавните установи за деца;
- подобрување на статусот на состојбата на децата
од семејство на самохран родител (aко еден од родителите е починат или не е познат или му е одземено родителското право или ако од други причини едниот родител е спречен да го врши родителското право) и со
плата пониска од просечната плата, преку ослободување од плаќање на надоместокот, цената на услугите на
јавна установа за деца-детска градинка (остварување
на правото на партиципација).
-подигнување на стандардот на корисниците на посебен додаток за дете/ца со специфични потреби кое
има пречки во телесниот или менталниот развој или
комбинирани пречки во развојот до 26 години живот,
со зголемување на износот на висините на посебниот
додаток.
- 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 надоместоци, под услови утврдени со Законот за заштита на
децата ги обезбедува државата со средства од Буџетот
на Република Македонија.
Поголем обем на права од определените права во
Законот може да обезбеди општината, општината во
Градот Скопје и Градот Скопје доколку за тоа обезбеди
средства од сопствени извори.
Паричните надоместоци согласно Законот се остваруваат како право на: детски додаток, посебен додаток, еднократна парична помош за новороденче, партиципација и родителски додаток за дете и истите имаат за цел преку обезбедувањето на материјална помош
на родителите да им помогнат за издржување, подигање, грижа и заштита на детето.
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Во рамките на средствата утврдени со Буџетот на
Република Македонија за 2018 година се предвидува
парични примања на деца да користат во просек околу 63.000 деца, како придонес во остварувањето на
примарната одговорност на родителите во обезбедувањето на услови за живот, потребен за развој на детето, односно животен стандард што одговора на неговиот физички, ментален, душевен, морален и социјален развој.
а) Детски додаток - е право на детето кое може да го
оствари еден од родителите на детето, државјанин на
Република Македонија со постојано место на живеење
во Република Македонија, за дете државјанин на Република Македонија кое е на редовно школување во Република Македонија, во зависност од возраста на детето и
материјалната состојба на семејството како и другите услови утврдени со Законот за заштита на децата.
Правото на детски додаток во 2018 година се очекува да го остварат во просек околу 15.000 деца од околу
7100 корисници-семејства.
б) Посебен додаток - право на посебен додаток има
еден од родителите на детето, старател или лице на кое
со решение на надлежниот центар за социјална работа
му е доверено детето и живее во семејството со него,
со постојано место на живеење во Република Македонија, ако е детето државјанин на Република Македонија со постојано место на живеење во Република Македонија до навршени 26 години живот, доколку не е
институционално згрижено на товар на државата.
Правото на посебен додаток во 2018 година се очекува да го остварат околу 7600 деца од околу 7450 семејства.
в) Еднократна парична помош за новороденче - се
обезбедува на семејството за прво новородено дете на
мајката. Право на користење на еднократна парична
помош за новороденче има еден од родителите, државјанин на Република Македонија со постојано место на
живеење во Република Македонија за дете родено на
територијата на Република Македонија.
Во 2018 година се предвидува правото на еднократна парична помош за новороденче да се оствари за околу 9.100 деца од околу 8800 семејства.
г) Партиципација - e ослободување на дел од цената што паѓа на товар на родителот во трошоците за
згрижување, воспитание, одмор и рекреација на децата
во јавните установи за деца. Правото на партиципација
се остварува за дете на кое материјалната состојба на
семејството е нарушена поради претрпена природна
непогода (пожар, поплава, земјотрес и друго), а ќе се
остварува и за деца од семејство на самохран родител
(aко еден од родителите е починат или не е познат или
му е одземено родителското право или ако од други
причини едниот родител е спречен да го врши родителското право).
Во 2018 година се предвидува правото на партиципација да се оствари за околу 2000 деца.
д) Родителски додаток за дете - е право кое го остварува мајка за своето трето живо дете и која е државјанин на Република Македонија со постојано место на
живеење во Република Македонија последните три години пред поднесување на барањето согласно условите
утврдени во Законот и подзаконските акти.
Родителски додаток за дете /за трето и четврто
дете/ и во 2018 година ќе продолжи да се обезбедува и
за децата за кои е остварено/стекнато ова право.
Во 2018 година се предвидува правото на родителски додаток за дете да се оствари/продолжи за околу
29.300 деца.
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2. Облици на заштита на децата
а) Згрижување и воспитание на децата од предучилишна возраст - како дејност се организира за згрижување, престој, нега, исхрана, воспитание, образование,
спортско-рекреативни, културно-забавни активности,
мерки и активности за подобрување и зачувување на
здравјето и за поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот развој на детето до 6 години живот, односно до вклучување во основното образование и се обезбедува и остварува во детска градинка.
Дејноста се остварува и во центри за ран детски
развој, кои спроведуваат програма за рано учење и развој на деца од предучилишна возраст од три до шест
години, односно до поаѓање во основно училиште.
Одредени работи од дејноста згрижување и воспитание на деца, можат да вршат и правни и физички
лица.
Дејноста на детските градинки ќе се остварува преку организирање и спроведување на програми кои според времетраењето на програмата се програми за: целодневен престој, полудневен престој, скратени програми, пилот програми, програма за продолжен престој,
вонинституционални форми на активности со деца, а
во центрите за ран детски развој според времетраењето ќе се организираат и спроведуваат скратени програми за деца од 3 до 6 години во траење од три часа
дневно, со флексибилно работно време според потребите на родителите и заедницата.
Во состав на јавна детска градинка ќе се формираат
советувалишта за деца и родители, во функција на социјализација на децата и рано откривање на пречки и
проблеми во раниот детски развој како и пружање помош на родителите.
Мрежа на установи за децата
Згрижувањето и воспитанието на децата од предучилишна возраст на почетокот на 2018 година ќе се остварува во вкупно 66 јавни установи за деца - детски
градинки распоредени во 55 општини во 273 објекти.
Покрај тоа во 30 села односно населени места и во пет
општини ќе функционираат групи за згрижување на
деца во други просторни услови и тоа: во состав на
детската градинка „7 Септември”- Пехчево во селата
Робово, Умлена,Чифлик,Црник и Панчарево; во состав
на детската градинка „Гоце Делчев” – Виница во с.Блатец, во с. Трсино; во состав на детската градинка
„Естреја Овадија Мара” – Битола во селата Бистрица,
Кукуречани и Долно Оризари; во состав на детската
градинка „8 Март”- Кисела Вода во с. Зеленикови во
општина Зелениково; во состав на детската градинка
„Ацо Караманов”- Радовиш во с. Воиславци и с Калуѓерица. с. Ињево и во с. Ораовица; во состав на детската градинка „Калинка”- Валандово во Пирава и Јосифово; во состав на детската градинка „Младост” Тетово во с.Нераште (општина Теарце) и во с.Боговиње
(општина Боговиње); во состав на детската градинка
“Наша Иднина“ Прилеп во с.Тополчани, с. Беровци, с.
Канатларци и с. Големо Коњари (општина Прилеп),
во состав на детската градинка „11 Септември“ Ресен
во с.Јанковец (општина Ресен); во состав на детска градинка „Фемо Кулаков“ Неготино во с.Криволак, с.
Тремник и с.Пепелиште (општина Неготино); во состав
на детска градинка „Павлина Велјанова“-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 Мир-
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чев“- Велес во с. Градско (општина Градско), во состав на детска градинка „Јасна Ристеска “-Охрид во с.
Велгошти, с.Лескоец, с. Пештани и во населба Радојца
Новачиќ и во состав на детска градинка „Брешиа “- Дебар во с. Могорче.
Во рамките на 11 јавни општински установи за деца има 25 центри за ран детски развој и тоа во:„Буба
Мара“Аеродром-Скопје во Д.Лисиче; „Гоце Делчев“Пробиштип во с. Ратовица; ,,Детска радост” – Гостивар
во с. Дебреш и н. Циглана, општина Гостивар; „Младост“ – Тетово во с. Фалиште, с. Селце, Голема Речица,
н.м. Поток и н.м. Теќеи с. Шипковица, општина Тетово; во подрачното ОУ ,,Димитар Влахов“, општина
Штип, во состав на ЈОУДГ ,,Астибо,,- Штип, во н.м
Шеин Маале, во, општина Радовиш, во состав на ЈОУДГ ,,Ацо Караманов”- Радовиш, во подрачното ОУ
,,Тоше Перев“ с. Десово, општина Долнени, во состав
на ЈОУДГ „Наша Иднина“ - Прилеп, во состав на ЈОУДГ “Анѓел Шајче“-Куманово во општина Куманово,
во Општина Битола во состав на ЈОУДГ “Мајски
цвет“-Битола во просториите на ОУ „Ѓорги Сугарев“ и
УЗ „Таки Даскало“ и во состав на ЈОУДГ “Естреја Овадија Мара“-Битола во с. Горно Оризаре, с. Карамани и
с. Логоварди, а има и четири јавни центри за ран детски 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 2018 година, како резултат на исполнетите услови со Законот и со Правилникот за стандардите и нормативите за вршење на дејноста на установите
за деца, ќе се зголеми бројот на јавни детски градинки.
Згрижувањето и воспитанието на деца од предучилишна возраст на почетокот во 2018 година ќе се остварува во 24 приватни установи за деца-детски градинки, во седум приватни установи за деца-центри за
ран детски развој и шест детски градинки организирани како организациони единици во состав на правни
лица -две и четири во рамки на приватни средни училишта.
Во 2018 година во системот на заштита на децата ќе
се зголеми бројот на приватни детски градинки како
резултат на пакет мерки за привлекување на инвестиции за изградба на установи за деца – детски градинки
и можноста за јавно-приватно партнерство.
Трендот на зголемување на опфатот на децата ќе
продолжи и во 2018 година со адаптација од страна на
Министерството за труд и социјална политика на други
просторни услови (основни училишта и други просторни услови) во детски градинки во рурални средини,
формирање на групи на деца во други просторни услови кои би функционирале во состав на постојните општински јавни установи – детски градинки.
Во 2018 година максималното подобрување и приближување на квалитетот на згрижувањето и воспитанието на децата од предучилишна возраст ќе биде и преку
зголемен опфат на децата, а особено со акцент на децата
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 објекти
во состав на јавните општински детски градинки).
Со цел за поцелосно искористување на капацитетите во јавните детски градинки, ќе се продолжи со обезбедувањето престој и исхрана и за деца од над шест години, односно од поаѓање во основно училиште до десет години возраст.
Согледувајќи го значењето на раниот детски развој
на децата особено за децата од ранливите групи на населението, во рамки на Декадата на Ромите и во 2018
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година, ќе продолжи да се имплементира проектот
„Инклузија на деца Роми во јавните предучилишни установи”. Финансирањето на овој проект се реализира
со средства на Министерството за труд и социјална политика, РЕФ (Ромски едукативен фонд) и со средства
на единиците на локалната самоуправа.
Во рамки на мултикултурализмот и почит кон различностите и во 2018 година, во јавните установи за
деца –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 прирачници 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 предучилишна возраст ќе ја вршат вработени од следните
профили: негуватели, воспитувачи, стручни соработници (виши медицински сестри, социјални работници,
музички педагози, ликовни педагози, педагози по физичко воспитание, странски јазик и книжевност),
стручни работници (педагог, психолог, социјален работник, логопед, доктор на медицина и доктор на стоматологија, правник, економист, дефектолог/специјален едукатор и рехабилитатор) и други профили на
вработени (готвачи, пом.готвачи, и др.) и административен кадар.
Во 2018 година се очекува статусната структура на
вработените во детските градинки да се подобри и ќе
се отпочне со решавање на недостатокот на кадарот
неопходен за вршење на дејноста згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст во установите
за деца како и отпочнување на решавање на статусот
на вработени лица на определено време. Оваа определба треба да биде во контекст на имплементацијата на
политиката на Владата на Република Македонија за
преземање на дополнителни мерки и активности за поголема грижа и заштита за најмладата популација, како
и определбата за зголемен опфат на деца.
Во функција на подигнување на квалитетот на услугите, ќе продолжи да се врши лиценцирање на стручниот 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 2018 година ќе се реализира
согласно со Програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита.
Се предвидува акцент да се стави на руралните населби, но и во општини каде капацитетите се под потребите 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 градинки ќе се поддржи од страна на Министерството за
труд и социјална политика со процесот на преадапта-
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ција 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 интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот развој на детето до 6 години живот и во 2018
година ќе се инвестира во изградбата на детски градинки и адаптација и реконструкција на постоечки објекти
во детските градинки. Во рамки на расположливите материјални можности во дел од постојните детски градинки ќе се интервенира со проширување на капацитетите преку доградба и адаптација на просторот.
Одржувањето на објектите ќе се остварува во рамки
на расположивите средства во Буџетот на Република
Македонија за 2018 година со приоритетно извршување на неопходните работи заради обезбедување на нормално и безбедно функционирање и вршење на дејноста (замена на кровови, поправки на водовод, канализација 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
учебната 2017/2018 година, а во функција на продолжување на реализација на новиот пакет на економско –
социјални мерки за реализација на проектот за користење услуга за одмор и рекреација на деца од семејства
со социјален 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 телесниот и интелектуалниот развој;
- спроведување на проекти, програми и едукација
на стручниот и друг кадар;
- програмски активности за оспособување на згрижувачко-воспитниот, воспитно-образовниот и друг кадар со најновите современи сознанија во работите кои
ги вршат овие вработени и согласно закон (професионален развој на кадрите);
- програмски активности на соработка за унапредување на исхраната на децата, хигиено-техничките и
здравствени услуги, дидактички материјал.
III. Финансирање на заштитата на децата
Програмата за развој на заштитата на децата за
2018 година ќе се реализира со средства од Буџетот на
Република Македонија за 2018 година од Раздел 15001
Министерство за труд и социјална политика и тоа :
1. Програма 3 Детска заштита со средства од
43.525.000 денари, од кои 42.775.000 денари буџетски
средства и 750.000 денари средства од самофинансирачки активности и истата се однесува на :
- Потпрограмата 30 Установи за детска заштита со
4.925.000 денари, од кои 4.175.000 денари се буџетски
средства и 750.000 денари средства од самофинансирачки активности
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- Потпрограмата 3А Изградба, опремување и одржување на објектите за детска заштита со 38.600.000
денари.
Финансиските средства обезбедени со Потпрограмата 30 ќе бидат наменети за:
а) Расходна категорија 40 - Плати и надоместоци за
вработените во установите за детска заштита како и за
б) Расходна категорија 42- Стоки и услуги
в) Расходна категорија 46- Субвенции и трансфери
г) Расходна категорија 48- Капитални расходи
Финансиските средства обезбедени со Потпрограмата 3А ќе бидат наменети за:
а) градежни објекти.................. 27.250.000денари и
б) купување на опрема и машини 11.350.000 денари.
Финансирањето на функцијата на установите за
детска заштита ќе се обезбедува и со средствата кои се
наменети за блок дотации за делегирани надлежности
на општините за детската заштита и тоа:
- Блок дотации ....................1.532.160.000 денари.
2. Од Програма 5 Надоместоци и права од социјалната област или
- Потпрограма 52 Надоместоци за детска заштита
со.......................... 3.564.200.000 денари ќе бидат наменети за исплата на утврдените парични права со Законот за заштита на децата (детски додаток, посебен додаток, еднократна парична помош за новороденче, партиципација и родителски додаток за дете) како и за реализација на проектот за користење услуга за одмор и
рекреација на деца од семејства со социјален ризик и
деца корисници на посебен додаток.
Распределбата на средствата за секое од овие права
ќе биде во рамки на расположивите средства во Буџетот на Република Македонија за 2018 година. Во 2018година ќе се измират и неизмирените обврски по основ
на остварени права од 2017 година.
IV. Мерки и активности за развој на заштитата
на децата
За остварување на основните цели и задачи утврдени во оваа програма ќе се преземат следните мерки и
активности:
1. Имплементирање на новиот концепт на доградениот систем на заштита на децата, особено во делот за
организацијата и начинот на обезбедување на услови за
заштита на децата, како дејност од јавен интерес во
современи услови и со признавање на плурални односи
во вршењето на дејноста; доследно респектирање на
правата на децата, на обврските на родителите и на локалната и државната власт во однос на семејството и на
заштитата на децата; заштитата на децата како организирана дејност заснована на правата на децата да се остварува преку грижа и заштита на децата, нивниот ран
развој и запознавање со современи концепти на подигање на нивото и квалитетот на развој и на можностите
и условите кои им се обезбедуваат на децата; зајакнување на стручните тимови; формирање на советувалишта за деца и родители; професионално усовршување на кадарот; лиценцирање; зајакнување на контролните механизми во државата и општината за спречување на секакви злоупотреби на деца и институционално
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јакнење на инспекциите, 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 децентрализација, а со општините во кои не се изградени објекти - детски градинки, ќе продолжи да се дава поддршка за остварување за организирано згрижување и
воспитание на деца во други просторни услови давање
поддршка на општините и општините во градот Скопје
во создавањето и обезбедувањето на нови или дополнителни просторни услови – детски градинки за давање услуги згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст;
3. Вклучување на поголем број на деца од популацијата деца од 0 до 6 години живот со изградба на нови
детски градинки како и проширување на постоечките
капацитети, реконструкција и адаптација на јавни детски градинки 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 изградба на нови капацитети како и за реконструкција и
адаптација на постојните капацитети;
6. Вклучување во системот на згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст на центрите за
ран детски развој со формирање на центри за ран детски развој во склоп на детските градинки и основање
на центри за ран детски развој со што им се овозможува 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, родителски додаток) и деца корисници на посебен
додаток (до 3000 деца/корисници во периодот на зимскиот и летниот распуст од учебната 2017/2018 година);
8. Спроведување кампања за подобрување на ставот
на родителите кон предучилишното воспитание и сфаќање на неговото значење за развојот на децата од оваа
возраст;
9. Реализација на програми во јавните детски градинки со цел обезбедување на поквалитетни програмски активности, од областа на културата, згрижувачката и воспитната дејност, екологијата, уметноста,
здравиот начин на живот, традиционални игри, основни животни навики, запознавање со занимања, рекреативни и слободни активности и спорт;
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10. Поцелосно искористување на расположивите
капацитети со промовирање на скратени програми за
децата од недоволно развиени подрачја и региони, со
што ќе се реализира принципот на достапност и правичност на јавната услуга. Доколку родителите искажат потреба за згрижување на децата во втора смена и
во сабота, Министерството ќе продолжи со давањето
поддршка на единиците на локалната самоуправа во
поширока реализација на таквата определба;
11. Надзор, спроведување и следење на остварувањето на Законот, како и мониторинг и евалуација на
преземените активности и
12. Обезбедување на редовна исплата на паричните
примања на децата.
V. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-313/1
Заменик на претседателот
22 јануари 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
135.
Врз основа на член 213-д став 1 од Законот за социјалната заштита (,,Службен весник на Република Македонија“ 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 и 163/17) Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
22.1.2018 година, донeсе
ПРОГРАМА
ЗА РЕФУНДИРАЊЕ НА СРЕДСТВА ПЛАТЕНИ
КАКО ЦАРИНСКИ ДАВАЧКИ, ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ И АКЦИЗА ЗА НАБАВКА НА
ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛ ЗА ЛИЦА СО НАЈМАЛКУ 80% ИНВАЛИДНОСТ НА ДОЛНИТЕ ЕКСТРЕМИТЕТИ, ЛИЦА СО УМЕРЕНА, ТЕШКА И
ДЛАБОКА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ,
ЗА ПОТПОЛНО СЛЕПИ ЛИЦА СО ПРИДРУЖНИК И ЗА ПОТПОЛНО ГЛУВИ ЛИЦА ЗА 2018
ГОДИНА
Со оваа програма се уредуваат мерките, носителите, начинот на спроведување, потребната документација и обезбедените средства за рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со најмалку 80% инвалидност на долните
екстремитети, лица со умерена, тешка и длабока ментална попреченост за потполно слепи лица со придружник и за потполно глуви лица за 2018 година.
I. Корисници
Корисници на оваа програма се следните лица:
- лице со најмалку 80% инвалидност на долните екстремитети,
- лице со умерена, тешка и длабока ментална попреченост,
- 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 набавка на патнички автомобил се врши во рамките на обезбедените 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 работа.
IV. Начин на спроведување
Барањето за рефундирање на средства платени како
царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил се поднесува од
страна на лицето од дел I од оваа програма, негов родител или старател најдоцна до 30 септември, во тековната година по објавен јавен повик. Барањето со потребната документација се поднесува преку надлежниот
центар за социјална работа до Комисијата за рефундирање на средства за набавка на патнички автомобил со
потребната документација.
Од страна на Комисијата за вршење на увид во домот на подносителот на барањето, се врши увид најдоцна 30 дена од доставување на барањето.
Од страна на Комисијата за вршење на увид во домот на подносителот на барањето, записникот за извршен увид и барањето со приложената документација
се доставува до Комисијата за рефундирање на средства за набавка на патнички автомобил најдоцна десет
дена од извршениот увид.
Од страна на Комисијата за рефундирање на средства за набавка на патнички автомобил, по истекот на
рокот за поднесување на барањата се разгледуваат доставените барања за рефундирање на средства со приложената 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, максималниот 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 просечната 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 документација:
- Наод, оцена и мислење од надлежна комисија за
утврдена инвалидност од најмалку 80% на долните екстремитети, за утврдена умерена, тешка и длабока ментална попреченост, за потполно слепило и потполна
глувост (или копија од документот заверена на нотар),
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- Примерок или заверена копија од царинска декларација не постари од 12 месеци од денот на подмирување на царинските давачки и акцизи при увоз на патнички автомобил, издадени од царински орган.
- Доказ за платен данок на додадена вредност при
набавка на патничкиот автомобил,
- Наод и мислење за друг член на семејството со
инвалидност (или копија од документот заверена на
нотар),
- Потврда за остварени приходи од Управата за јавни приходи за претходната година,
- Потврда за редовен студент (доколку лицето е
студент),
- Потврда за заснован работен однос (доколку лицето е во работен однос),
- Потврда за регистриран активен барател на работа
(доколку лицето е невработено лице).

Корисникот го остварува надоместокот по основа
на субвенција на дел од потрошената енергија (електрична енергија, огревно дрво, јаглен, екстра лесно
масло за домаќинства /нафта за домаќинство и централно греење), доколку:
- остварува право на социјална парична помош или
постојана парична помош, согласно со Законот за социјалната заштита,
- извршил плаќање во период од 1 јануари 2018 година до 31 декември 2018 година, за електрична енергија или централно греење, и
- набавил огревен материјал (дрво, јаглен или екстра лесно масло за домаќинства /нафта за домаќинство), во период од 1 јануари 2018 година до 31 декември 2018 година.

VI. Обезбедени средства

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 платена сметка (фискална сметка) и сметкопотврда за останатите енергенси во период од 1 јануари до 31 декември 2018 година.

Средствата за реализација на оваа програма се
предвидени и обезбедени во Буџетот на Министерството за труд и социјална политика за 2018 година во износ од 6.000.000,00 денари, на Раздел 15001, потпрограма 50, ставка 464.
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-451/1
Заменик на претседателот
22 јануари 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
136.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија” 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 и 163/17),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.1.2018 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА СУБВЕНЦИOНИРАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКАТА
НА ЕНЕРГИЈА ЗА 2018 ГОДИНА
I. Појдовна основа
Со оваа програма се врши субвенционирање на потрошувачката на енергија (електрична енергија, огревно
дрво, јаглен, екстра лесно масло за домаќинства / нафта
за домаќинство и централно греење) во 2018 година.
Со оваа програма се обезбедува континуитет во
субвенционирањето на потрошувачката на енергија,
врз основа на Програмата за субвенционирање на потрошувачката на енергија за 2017 година („Службен
весник на Република Македонија” бр. 192/16).
II. Корисници
Корисници на оваа програма се домаќинства кои се
корисници на право на социјална парична помош и семејства корисници на правото на постојана парична помош (во понатамошниот текст: корисник).
Домаќинства на кои поради работно ангажирање за
извршување на јавни работи времено им мирува правото на социјална парична помош, не се сметаат за корисници на оваа програма.

III. Мерки

IV. Модалитети на субвенции
Модалитетите на субвенциите ќе зависат од видот
на енергенсот за кој ќе се определи корисникот за оствaрување 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 2017 година, без оглед на периодот 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 2017
година.
Надоместокот за субвенција корисникот го остварува во месечен износ од 1000 денари, а доколку износот
на сметката е помал од висината на субвенцијата, на
корисникот 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 потрошена електрична енергија, која соодветствува со адресата на која живее корисникот. Во случај кога на
иста адреса со едно електрично броило живеат повеќе
корисници-домаќинства, надоместок за субвенција
сразмерно ќе го оствари секој корисник, до висината на
сметката.
- Надоместокот за централно греење ќе се исплаќа
за секоја платена месечна сметка за централно греење
која соодветствува со адресата на која живее корисникот. Во случај кога на иста адреса живеат повеќе корисници-домаќинства, надоместок за субвенција сразмерно ќе го оствари секој корисник, до висината на
сметката.
- 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. Надоместокот за субвенција се остварува во месечен износ од
1000 денари, односно ако сметката е во износ помал од
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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, корисникот може да поднесе барање за надоместокот за субвенција за различни енергенси, со тоа што во еден месец правото на субвенционирање на трошоците се остварува за еден вид на енергенс, во месечна висина од
1000 денари.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

V. Носители

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ
РАБОТИ

Оваа програма ќе ја спроведе Министерството за
труд и социјална политика и центрите за социјална работа.
Корисниците може да поднесат барање за остварување на надоместокот за субвенција за потрошена
енергија од 1 јануари 2018 година до 31 декември 2018
година.
Барањето се поднесува до надлежниот центар за социјална работа, според местото на живеење на корисникот.
Кон барањето се поднесува следнава документација:
- платена сметка за електрична енергија или централно греење, или
- платена сметка (фискална сметка) и сметкопотврда за останатите енергенси, која гласи на име на носителот на правото или член на неговото семејство/домаќинство. 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 парична помош или постојана парична помош и
- доколку субвенцијата е остварена врз основа на
невистинити или нецелосни податоци, односно со злоупотреба на истaтa.
Корисникот треба да известува за секоја промена
која се однесува на:
- промена на носителот за исплата и
- промена на домашната адреса.
Исплатата може да се врши во еден месец, кумулативно и за повеќе платени сметки во периодот на важење на оваа програма.
Исплатата за огревен материјал (огревно дрво и јаглен) и екстра лесно масло за домаќинства / нафта за домаќинство се врши по поднесена сметка за период од
датата на платената сметка, а најдоцна до 31 декември
2018 година.
Центарот за социјална работа води евиденција за
корисниците за искористениот надоместок за субвенција на месечна основа.
VI. Извори на средства
Програмата за воведување на субвенции за трошоци за потрошена енергија за 2018 година ќе предизвика
фискални импликации во висина од 93.000.000 денари,
обезбедени во Буџетот на Република Македонија за
2018 година, со напомена дека во 2018 година ќе се измират и неизмирените обврски по основ на надоместок
за субвенционирањето на потрошувачката на енергија
од 2017 година.
Средствата за субвенционирањето на потрошувачката на енергија ќе се исплаќаат од Буџетот на Министерството за труд и социјална политика - Раздел 15001,
Потпрограма 50, ставка 464, месечно или во динамика
договорена со Министерството за финансии.

Бр. 44-8563/1-17
Заменик на претседателот
22 јануари 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

137.

ОБЈАВА

Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министрите на Република Албанија
за соработка во областа на образованието и науката,
склучен во Валона на 2 јули 2015 година, ратификуван од Собранието на Република Македонија и објавен во „Службен весник на Република Македонија“
бр. 25/2016, којшто е ратификуван и од страна на Република Албанија, согласно член 14 од предметниот
Договор, стапил во сила на 23 февруари 2016 година.
11 јануари 2018 година
Скопје

Министер,
Никола Димитров, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
138.
Врз основа на член 27-б став 3 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на
РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и
23/13), министерот за правда донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИРАЊЕ
НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ
Запирањето на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политичките партии во Одлуката број 11-1870/2
од 22.6.2017 година престанува да важи за политичката
партиjа:
- СОЈУЗ НА РОМИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА (не се
доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27)
Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во
„Службен весник на Република Македонија“ согласно
член 27-б став 6 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04,
86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13).
Образложение
Во врска со Одлуката за запирање на исплатата на
средствата на политичките партии за редовно годишно
финансирање од Буџетот на Република Македонија об-
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јавена во „Службен весник на Република Македонија“
број 81/2017 од 30.6.2017 година, Државниот завод за
ревизија достави допис број 23-11/111 од 20.12.2017 година co барање за запирање на забраната на исплатата
на средствата за редовно годишно финансирање на политичката партиjа Сојуз на Ромите од Македонија коjа
ги исполнилa обврските за финансиско известување за
2016 година.
Државниот завод за ревизија достави известување
дека политичката партиjа Сојуз на Ромите од Македонија ги исполнилa целосно своите обврски за финансиско известување за 2016 година.
Со оглед дека наведенaтa политичката партија ги
исполнилa условите за запирање на забраната за исплата на средствата на политичките партии за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија, па согласно член 27–б став 3 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на
РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и
23/13), се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.
ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука политичките партии можат да поведат управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на објавување на
истата во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 11-144/2
10 јануари 2018 година
Скопје

Министер за правда,
Билен Саљији, с.р.

капитал со издавање на обични акции со право на глас
од 12-та емисија по пат на приватна понуда на институционален инвеститор, донесена на Седница на Собранието на акционери на банката одржана на ден
25.12.2017 година.
3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност
од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8
(осум) дена од реализацијата на емисијата да го
пријави за упис зголемувањето на основната главнина во Трговскиот регистар.
4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност
од точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде
хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност во рок од 3 (три) работни
дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина во Трговскиот регистар.
5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност
од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5
(пет) работни дена од регистрацијата на акциите во
депозитарот за хартии од вредност до Комисијата
за хартии од вредност на Република Македонија да
достави доказ дека е извршен упис на акциите.
6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
УП1 Број 10-132
10 јануари 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
ОСИГУРУВАЊЕ

139.
Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за
хартии од вредност („Службен весник на Република
Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015,
154/2015 и 23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, постапувајќи по Барањето на Охридска банка АД Скопје поднесено на
ден 26.12.2017 година и дополнето на ден
29.12.2017 година, на седницата одржана на ден
10.1.2018 година, донесе

140.
Врз основа на членот 158-ѕ, точка 1 и членот 209, а
во врска со членот 160 од Законот за супервизија на
осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/02, 79/07, 88/08, 67/10, 44/11, 188/13, 43/14,
112/14, 153/15, 192/15 и 23/16), Советот на eксперти на
Агенцијата за супервизија на осигурување на седница
одржана на 5.1.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ
НА ПРИВАТНА ПОНУДА
1. На Охридска банка АД Скопје се дава одобрение
за издавање на долгорочни хатии од вредност по пат на
приватна понуда - дванаесетта емисија на 77.764 обични акции со вкупна номинална вредност од 206.074.600
денари и вкупен износ на емисијата од 430.501.504 денари, согласно Одлука СО бр. 0201-77328/3 од
25.12.2017 година за зголемување на акционерскиот капитал со издавање на обични акции со право на глас од
12-та емисија по пат на приватна понуда на институционален инвеститор, донесена на Седницата на Собранието на акционери на банката одржана на ден
25.12.2017 година.
2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот
предвиден со Законот и Одлуката СО бр. 0201-77328/3
од 25.12.2017 година за зголемување на акционерскиот

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАИТЕ КОИ ДРУШТВАТА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО
ОСИГУРУВАЊЕ, ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИТЕ ДРУШТВА И БАНКИТЕ ГИ ПОДНЕСУВААТ ДО АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
ОСИГУРУВАЊЕ И КРАЈНИ РОКОВИ И НАЧИНИ
НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИСТИТЕ
Член 1
Во Правилникот за содржината на извештаите кои
друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките ги поднесуваат до
Агенцијата за супервизија на осигурување и крајни рокови и начини на поднесување на истите („Службен
весник на Република Македонија” бр. 56/12, 186/14 и
61/16) во членот 10 ставот (1) се менува и гласи:
“(1) Осигурително брокерските друштва кои на своја
сметка вршат наплата на премија за осигурување, се
должни на континуирана основа да водат интерна евиденција и контрола за бројот на склучени договори за
осигурување и за износот на наплатената и пренесената
премија за осигурување, согласно формата и содржината
на податоците пропишана со образецот – ОБД4, кој е да-
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ден во ПРИЛОГ 2 кон овој правилник со назив СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИТЕ ДРУШТВА и кој е негов составен дел.”
По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4)
кои гласат:
„(3) Во однос на членот 2 став (3), точка 8, осигурително брокерските друштва од став (1) на овој член се
должни да ја известуваат Агенцијата за супервизија на
осигурување, еднаш месечно, најдоцна до последниот
работен ден во месецот за претходниот месец за бројот
на склучени договори за осигурување и за износот на
наплатената и пренесената премија за осигурување,
согласно формата и содржината на податоците пропишана со образецот – ОБД5 кој е даден во ПРИЛОГ 2
кон овој правилник со назив СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИТЕ ДРУШТВА кој е негов составен дел.
(4) Осигурително брокерските друштва од став (1) на
овој член се должни да го составуваат образецот ОБД5
наведен во став (3) од овој член согласно Упатството за
пополнување на образецот кое е дадено во ПРИЛОГ 3
од овој правилник и кој е негов составен дел.”
Член 2
Во ПРИЛОГ 2 СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА
ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИТЕ ДРУШТВА се додава нов Образец ОБД5 кој гласи: “ОБД5 - Известување на Агенцијата за супервизија на осигурување за
број на склучени договори за осигурување и износ на
наплатена и пренесена премија за осигурување”.
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За секое друштво за осигурување се креира посебен
ред.
Бројот на редови во извештајот ќе зависи од бројот
на друштва за осигурување за кои осигурително брокерското друштво склучило договори за осигурување,
наплатило и пренело премија.
Опис на колоните
200. Назив на друштвото за осигурување се внесува
друштвото за осигурување.
300. Број на договори се внесува вкупниот број на
склучени договори во месецот.
400. Износ на наплатена премија се внесува вкупниот износ на наплатена премија во месецот по полиси за
осигурување издадени од друштвото за осигурување.
500. Износ на пренесена премија се внесува вкупниот износ на пренесена премија во месецот по полиси за
осигурување издадени од друштвото за осигурување.“
Член 6
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе почне да се применува од известувањето на осигурително брокерските друштва за работењето во месец февруари 2018 година.
Бр. 02-21/5
5 јануари 2018 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
д-р Климе Попоски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Член 3
Во насловот на ПРИЛОГ 3 Упатство за пополнување на обрасците ОДЗ1, ОБД1, ОБД2 и ОБД4 сврзникот
„и“ се менува со запирка, а по зборовите „ОБД4“ се додаваат зборовите „и ОБД5“.
Член 4
Во насловот на Делот II. Упатство за пополнување
на обрасците ОБД1, ОБД2 и ОБД4 сврзникот „и“ се менува со запирка, а по зборовите „ОБД4“ се додаваат
зборовите „и ОБД5“.
Член 5
Во Делот II. Упатство за пополнување на обрасците
ОБД1, ОБД2 ,ОБД4 и ОБД5, по делот 3 Упатство за пополнување на образецот ОБД4 се додава нов дел 4. кој
гласи:
„4. Упатство за пополнување на образецот ОБД5
Опис на редовите
Во редовите се внесуваат збирни податоци за секое
друштво за осигурување одделно.

141.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот
за енергетика (“Службен весник на РМ” бр. 16/11, 136/11,
79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16,
53/16 и 189/16), член 28 од Законот за акцизите (“Службен весник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002,
98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009,
34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14 , 167/14,
188/14, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 171/17), член 28 и
29 од Законот за данокот на додадена вредност (“Службен
весник на РМ” бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 08/2001,
21/2003, 19/2004, 33/2006, 45/2006, 101/2006, 114/2007,
103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11,
155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16 и
189/16), Законот за животната средина (“Службен весник
на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209,
48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15,
129/15, 192/15 и 39/16 ) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се
плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати (“Службен весник на РМ“ бр. 138/09, 52/11 и 51/14), на
седницата одржана на 22.1.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА
Член 1
Претпријатијата кои произведуваат деривати од
нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени
да изнесуваат и тоа:
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Бр. 13 - Стр. 17

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
30,768
32,287

Во малопродажните цени формирани согласно овој
член содржан е данокот на додадена вредност согласно
Законот.

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит
31,803

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

ден/лит
31,165

Член 3
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање
на активностите во областа на животната средина кои
согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
24,054

Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица,
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:
A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
67,50
69,50

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит
60,50

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
г) Мазут
- М-1 НС

до
до

ден/лит
49,00
ден/кг
29,906

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени
деривати можат да ги формираат цените за одделни
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА
ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
0,080
0,080

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит
0,030

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

ден/лит
0,040

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
0,050

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
0,890
0,890

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит
0,300

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

ден/лит
0,300

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
0,740

Член 4
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при
увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

Член 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно
по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.
Цените од сите четири ценовни групи формирани
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.
Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од
0,50 ден/литар.

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
21,765
21,941

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит
15,438

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

ден/лит
6,320

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
0,100

Член 6
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој
поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

Стр. 18 - Бр. 13

22 јануари 2018

- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 439.719 kWh;
- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела
на денот на донесување на решението за стекнување на
привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на
енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ МАВРОВО 2 - КАКАЧ“, УП1 бр. 08-77/15 од 20.07.2015 година, односно се одобрува користење на повластените
тарифи за одделните блокови, според следната табела:
Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 23.1.2018 година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната
комисија за енергетика на Република Македонија.
Бр. 02-142/1
22 јануари 2018 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
142.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14,
33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија АКВА ЕЛЕКТРО МАВРОВО ДОО
Скопје за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на
енергија, на седницата одржана на ден 17.1.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство на електрична
енергија АКВА ЕЛЕКТРО МАВРОВО ДОО Скопје, со
седиште на ул. „Венијамин Мачуковски“ бр.8-4 Аеродром - Скопје, му се одобрува користење на повластена
тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата МХЕЦ „МАВРОВО 2 - КАКАЧ“, со
инсталирана моќност од 124 kW и со локација нa КП
бр. 158/7 КО Маврово вон градежен реон, Општина
Маврово и Ростуше.
2. Податоци за носителот на оваa одлука:
- назив и седиште: Друштво за производство на
електрична енергија АКВА ЕЛЕКТРО МАВРОВО
ДОО Скопје, со седиште на ул. „Венијамин Мачуковски“ бр.8-4 Аеродром - Скопје;
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-198;
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала МХЕЦ „МАВРОВО 2 - КАКАЧ“;
- податоци за локација на електроцентралата: КП
бр. 158/7 КО Маврово вон градежен реон, Општина
Маврово и Ростуше;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 124 kW
(една генераторска единица со моќност од 124 kW);

- период на користење на повластената тарифа: 20
години започнувајќи со денот на влегување во сила на
оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 08-199/17
17 јануари 2018 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
143.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14,
33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија АКВА ЕЛЕКТРО МАВРОВО ДОО
Скопје за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на
енергија, на седницата одржана на ден 17.1.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство на електрична
енергија АКВА ЕЛЕКТРО МАВРОВО ДОО Скопје, со
седиште на ул. „Венијамин Мачуковски“ бр.8-4 Аеродром - Скопје, му се одобрува користење на повластена
тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата МХЕЦ „МАВРОВО 1 – БЕЛИЧИЦА“, со инсталирана моќност од 80 kW и со локација нa КП бр.1/2 КО Маврово вон градежен реон, Општина Маврово и Ростуше.
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2. Податоци за носителот на оваa одлука:
- назив и седиште: Друштво за производство на
електрична енергија АКВА ЕЛЕКТРО МАВРОВО
ДОО Скопје, со седиште на ул. „Венијамин Мачуковски“ бр.8-4 Аеродром - Скопје;
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-199;
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала МХЕЦ „МАВРОВО 1 – БЕЛИЧИЦА“;
- податоци за локација на електроцентралата: нa КП
бр.1/2 КО Маврово вон градежен реон, Општина Маврово и Ростуше;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 80
kW (една генераторска единица со моќност од 80 kW);
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 457.059 kWh;
- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот
производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична
енергија произведена од обновливи извори на енергија за
хидроелектроцентралата МХЕЦ „МАВРОВО 1 – БЕЛИЧИЦА“, УП1 бр. 08-78/15 од 20.07.2015 година, односно
се одобрува користење на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:

- период на користење на повластената тарифа: 20
години започнувајќи со денот на влегување во сила на
оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 08-201/17
17 јануари 2018 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
144.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14,
33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија АКВА ЕЛЕКТРО МАВРОВО ДОО
Скопје за издавање на решение за стекнување на статус
на повластен производител на електрична енергија
произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 17.1.2018 година, донесе

Бр. 13 - Стр. 19

РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА
ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство на електрична
енергија АКВА ЕЛЕКТРО МАВРОВО ДОО Скопје, со
седиште на ул. „Венијамин Мачуковски“ бр.8-4 Аеродром - Скопје, му се издава решение за стекнување на
статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за
хидроелектроцентралата МХЕЦ „МАВРОВО 2 - КАКАЧ“, со инсталирана моќност од 124 kW и со локација на КП бр.158/7 КО Маврово вон градежен реон, Општина Маврово и Ростуше.
2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство на
електрична енергија АКВА ЕЛЕКТРО МАВРОВО
ДОО Скопје, со седиште на ул. „Венијамин Мачуковски“ бр.8-4 Аеродром - Скопје;
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-198;
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентралата МХЕЦ „МАВРОВО 2 - КАКАЧ“;
- податоци за локација на електроцентралата: на КП
бр. 158/7 КО Маврово вон градежен реон, Општина
Маврово и Ростуше;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 124 kW
(една генераторска единица со моќност од 124 kW);
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 439.719 kWh;
- датум на престанок на важење на ова решение:
24.01.2038 година.
3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.
4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 08-198/17
17 јануари 2018 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
145.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14,
33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија АКВА ЕЛЕКТРО МАВРОВО ДОО
Скопје за издавање на решение за стекнување на статус
на повластен производител на електрична енергија
произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 17.01.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА
ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство на електрична
енергија АКВА ЕЛЕКТРО МАВРОВО ДОО Скопје, со
седиште на ул. „Венијамин Мачуковски“ бр.8-4 Аерод-

Стр. 20 - Бр. 13

ром - Скопје, му се издава решение за стекнување на
статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за
хидроелектроцентралата МХЕЦ „МАВРОВО 1 – БЕЛИЧИЦА“, со инсталирана моќност од 80 kW и со локација на КП бр. 1/2 КО Маврово вон градежен реон,
Општина Маврово и Ростуше.
2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство на
електрична енергија АКВА ЕЛЕКТРО МАВРОВО
ДОО Скопје, со седиште на ул. „Венијамин Мачуковски“ бр.8-4 Аеродром - Скопје;
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-199;
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентралата МХЕЦ „МАВРОВО 1 – БЕЛИЧИЦА“;
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- податоци за локација на електроцентралата: на КП
бр. 1/2 КО Маврово вон градежен реон, Општина Маврово и Ростуше;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 80
kW (една генераторска единица со моќност од 80 kW);
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 457.059 kWh;
- датум на престанок на важење на ова решение:
24.01.2038 година.
3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.
4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 08-200/17
17 јануари 2018 година
Скопје
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