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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 

4424. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 

37/16), министерот за здравство донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ДЕТЕКЦИЈА НА РИЗИЧНИ СОСТОЈБИ ВО БРЕМЕНОСТА 

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува детекција на ризични состојби во бременоста. 

 

Член 2 

Спроведувањето на детекција на ризични состојби во бременоста е даден во прилог, кој е составен дел на 

ова упатство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност за детекција на ри-

зични состојби во бременоста по правило согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се отстапи од од-

редбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и со 

проценка за натамошниот тек на спроведувањето на детекција на ризични состојби во бременоста, при што ис-

тото од страна на докторот соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот. 

 

Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 09-6174/4  

17 декември 2018 година Министер, 

Скопје доц. д-р Венко Филипче, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

4425. 
Врз основа на член 60 став (2) од Законот за меѓу-

народна и привремена заштита  („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 64/18), министерот за труд 
и социјална политика, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА ЛИЦАТА НА КОИ ИМ Е 
ПРИЗНАЕНО  ПРАВОТО НА АЗИЛ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА 
 

I. Појдовна основа 
Министерството за труд и социјална политика со 

оваа програма врши олеснување на процесот на интег-
рација на лицата на кои им е признаено правото на 
азил во Република Македонија.  

Процесот на интеграција ги опфаќа активностите и 
мерките кои треба да се преземат од страна на надлеж-
ните институции во областите на: домување и сместу-
вање, вработување и стручно усовршување, здравстве-
но осигурување, образование, социјална заштита, анга-
жираност во заедницата/развој и раководење со проце-
сот на интеграција. 

Оваа програма има за цел поттикнување на учес-
твото на  лицата на кои им е признаено правото на азил 
во Република Македонија во реализација на активнос-
тите кои придонесуваат за одржливоста на социо-еко-
номска интеграција на овие лица.  

Со оваа програма ќе се обезбеди парична помош 
потребна за обезбедување на простории за сместување, 
за закупнина на индивидуален станбен објект или не-
гов дел и за комунални трошоци.  

 
 

II.Корисници 
Корисници на оваа програма се лица на кои им е 

признаено правото на азил во Република Македонија 
(во натамошниот текст:  корисникот). 

Корисникот го остварува правото на парична по-
мош потребна за обезбедување на простории за сместу-
вање, за закупнина на  индивидуален станбен објект 
или негов дел и за комунални трошоци доколку: 

- има поднесено писмено барање за локална интег-
рација доставено до месно надлежниот центар за соци-
јална работа, 

- за корисникот има веќе изработен семеен план за 
интеграција,  

- е станбено необезбедено лице и, 
- не е во можност самостојно да ги покрива трошо-

ците за сместување, закупнина и комунални трошоци. 
 

III. Мерки 
Паричната помош потребна за обезбедување на 

простории за сместување, за закупнина на индивидуа-
лен станбен објект или негов дел и за комунални тро-
шоци ќе се исплаќа на месечна основа. 

Висината на паричната помош потребна за обезбе-
дување на простории за сместување и за закупнина на 
индивидуален станбен објект или негов дел изнесува за 
самец до 4.000 денари, за семејство од два до четири 
члена до 5.000 денари и за семејство од пет и повеќе 
члена до 6.000 денари, додека висината на паричната 
помош за комунални трошоци (електрична енергија, 
греење, вода и ѓубретарина) изнесува за самец  до 
1.500 денари, за семејство од два до четири члена  до 
2.000 денари и за семејство од пет и повеќе члена до 
2.500 денари.  

IV. Носители 
Оваа програма ќе ја спроведат Министерството за 

труд и социјална политика и центрите за социјална ра-
бота. 

Согласно поднесените барања и издадени решенија  
месно надлежните центри за социјална работа ќе врша-
ат исплата на паричната помош потребна за обезбеду-
вање на простории за сместување, за закупнина на  ин-
дивидуален станбен објект или негов дел и за комунал-
ни трошоци, при што по реализираните исплати ќе из-
вршат верификација и потврда на плаќањата. 

Месно надлежниот центар за социјална работа 
обезбедува административна поддршка и врз основа на 
инволвираноста на корисникот во процесот на импле-
ментација на семејниот план врши евалуација за него-
вото проактивно учество во интегративниот процес.  

За користење на паричната помош за обезбедување 
на простории за сместување, за закупнина на индиви-
дуален станбен објект или негов дел и за комунални 
трошоци се поднесува барање до месно надлежниот 
центар за социјална работа.  

Кон барањето се поднесува следнава документа-
ција: 

- лична карта, издадена согласно Законот за меѓуна-
родна и привремена заштита, доставена на увид;  

- договор за закуп и 
- изјава со која потврдува дека не е во можност са-

мостојно да ги покрива трошоците за месечна закупни-
на и комунални трошоци. 

Исплаќањето на паричната помош потребна за 
обезбедување на простории за сместување, за закупни-
на на  индивидуален станбен објект или негов дел и за 
комунални трошоци престанува во следниве случаи: 

- корисникот не ги посетува курсевите за преквали-
фикација и доквалификација на кои е упатен,  

- корисникот своеволно на негово барање без осно-
вани причини го прекине работниот однос,  

- децата на училишна возраст без основани причи-
ни не посетуваат редовно основно и средно образова-
ние, односно не посетуваат градинка доколку се упа-
тени,  

- корисникот има дадено невистинити или нецелос-
ни податоци,  

- корисникот престанал да е станбено необезбедено 
лице и  

- корисникот поднесе барање за престанок на ко-
ристење на паричната помош потребна за обезбедува-
ње на простории за сместување, за закупнина на инди-
видуален станбен објект или негов дел и за комунални 
трошоци. 

Корисникот треба да го известува месно надлежни-
от центар за социјална работа, за секоја промена која се 
однесува на: 

- промена на адреса на сместување, 
- промена на статусот за било кој член на семеј-

ството, 
- промена на носителот на исплатата, 
- промена со која се менува статусот на станбено 

необезбедено лице и неможноста самостојно да ги пок-
рива трошоците за сместување, закупнина и комунални 
трошоци.  

Центарот за социјална работа води евиденција за 
корисниците и доставува извештај за бројот на корис-
ниците и износот на средствата до Министерството за 
труд и социјална политика. 

 
V. Извори на средства 

Средствата за реализација на ова програма се пред-
видени и обезбедени во Буџетот на Министерството за 
труд и социјална политика за 2018 година, раздел 
15001,  потпрограма 54, во износ од 2.932.941 денари. 
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Со денот на влегувањето во сила на оваа програма 
престанува да важи Програмата за интеграција на ли-
цата на кои им е признаено правото на азил во Репуб-
лика Македонија за 2018 година („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 27/18). 

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

 
Бр. 10-12194/2 Министер за труд 

20 декември 2018 година и социјална политика, 
Скопје   Мила Царовска, с.р. 

__________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

4426. 
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 

81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директо-
рот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБ-
РАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗ-
ВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО 
ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ 
НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАР-
НА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА 
 

Член 1 
Во Решението за забрана на увоз на живи животни, 

производи и нуспроизводи од животинско потекло за-
ради заштита од внесување на вирусот на високо пато-
гена авијарна инфлуенца во Република Македонија по 
потекло од Република Бугарија (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 181/18, 196/18 и 211/18), во  
членот  1  став  (1)  се додава новa алинеja 1 коja гласи: 

“ - Јамбол/Yambol”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 02-3156/6 Агенција за храна 

18 декември 2018 година и ветеринарство 
Скопје Директор, 

     Зоран Атанасов, с.р. 
________ 

4427. 
Врз основа на член 55 став (2) од Законот за орга-

низација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00, 
44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), директорот на Агенцијата 
за храна и ветеринарство, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИ-
ВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД 
ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА 
ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ЊУКАСТЕЛ-
СКА  БОЛЕСТ  ВО  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  

ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА 
 

Член 1 
Со ова решение престанува да важи Решението за 

забрана на увоз на живи животни, производи и нуспро-
изводи од животинско потекло заради заштита од вне-
сување на вирусот на Њукастелска болест во Републи-
ка Македонија по потекло од Република Бугарија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
171/17, 178/17 и 185/17).  

 
Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 02-4066/1 Агенција за храна 

18 декември 2018 година и ветеринарство 
Скопје Директор, 

     Зоран Атанасов, с.р. 
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