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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

263. 
Врз основа на член  45 став 2  од Законот за безбед-

ност и здравје при работа   (“Службен  весник на Ре-
публика Македонија” бр.  92/07, 136/11, 23/13, 25/13,  
137/13 и 164/13), министерот за труд и социјална поли-
тика, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗВРШУВА-
ЊЕ НА СТРУЧНИТЕ РАБОТИ  ЗА БЕЗБЕДНОСТ  

ПРИ РАБОТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува висината на тро-

шоците за извршување на стручните работи за безбед-
ност при работа врз основа на видот, начинот, обемот и 
местото на извршените стручни работи. 

 
Член 2 

Висината на трошоците за проценка на ризикот  из-
несува од 30 до 60 евра во денарска против вредност по 
работно место,   во зависност од бројот на работните 
места, и тоа: 

- до пет работни места –  30 евра во денарска про-
тиввредност по работно место и 

- над пет работни места -  40-60 евра во денарска 
противвредност по работно место. 

     
Член 3 

Висината на трошоците  за редовно тестирање и 
контрола на работната  опрема изнесува од 20 до 40 ев-
ра во денарска противвредност, во зависност од  видот 
на  опремата за работа и тоа: 

- за една машина - 40 евра во денарска противвред-
ност   

- за еден  апарат – 30 евра во денарска противвред-
ност и 

- електричен алат или  опрема која се користи во 
работниот процес и која може да предизвика ризик -  
20 евра во денарска противвредност. 

 
Член 4 

 Висината на трошоците  за изработката на концеп-
тот на изјавата за безбедност  изнесува  5 евра во де-
нарска противвредност по работно место. 

 
Член 5 

Висината на трошоците за изработка и спроведува-
ње  на програми за обуки на вработените за безбедно 
извршување на работите по лице изнесува од 5 до 10  
евра во денарска противвредност,  во зависност  од 
бројот на вработените  во правниот субјект и тоа: 

- до 25 вработени - 10 евра во денарска против 
вредност по лице и 

- над 25 вработени - 5 евра во денарска противвред-
ност по лице. 

 
Член 6 

Висината на трошоците  за вршење на периодични 
мерења на хемиски, физички и биолошки штетности и 
на микроклиматски услови во работната средина е   да-
дена во евра во денарска противвредност во следната 
табела: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Висината на трошоците изразена во евра ќе се 

пресметува во денарска противвредност по среден курс 
на Народна банка на Република Македонија на денот 
на пресметување на истите .  

 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 

Бр. 02-329/1  

16 јануари 2014 година                    Министер, 

Скопје                    Диме Спасов, с.р. 
__________ 

264. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за азил и 

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

 
П Р О Г Р А М А 

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

МАКЕДОНИЈА  ЗА 2014 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 заедицата/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). 
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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 Центарот за интеграција на бегал-
ци и странци во Република Македонија, како проектна 
единица на Министерството за труд и социјална поли-
тика, 

- 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, центрите за социјална ра-
бота и Центарот за интеграција на бегалци и странци 
во Република Македонија. 

Министерството за труд и социјална политика, сог-
ласно со добиените податоци од месно надлежните 
центри за социјална работа ќе врши исплата на парич-
ната помош потребна за обезбедување на простории за 
сместување, за закупнина на  индивидуален станбен 
објект или негов дел и за комунални трошоци, при што 
по реализираните исплати месно надлежниот центар за 
социјална работа ќе изврши верификација и потврда на 
плаќањата. 

Центарот за интеграција на бегалци и странци во 
Република Македонија обезбедува административна 
поддршка и врз основа на инволвираноста на корисни-
кот во процесот на имплементација на семејниот план 
за интеграција, на месечна основа на корисникот му из-
дава потврда за неговото проактивно учество во интег-
ративниот 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 азил 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 2014 година, раздел 
15001,  потпрограма 54, во износ од 22.000.000 денари. 

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

 
Бр. 10-209/1 Министер 

13 јануари 2014 година за труд и социјална политика, 
Скопје Диме Спасов, с.р. 

__________ 
265. 

Врз основа на член 16 став 3 од Законот за игрите 
на среќа и за забавните игри („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.24/11, 51/11, 148/11, 74/12 и 
171/12), министерот за труд и социјална политика, до-
несе 

 
Г О Д И Ш Н А  П Р О Г Р А М А 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ АК-
ТИВНОСТИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВАЛИД-
СКИ ОРГАНИЗАЦИИ, НИВНИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА 
И НИВНАТА АСОЦИЈАЦИЈА, НА ЗДРУЖЕНИЈА 
ЗА БОРБА ПРОТИВ СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО 
И НА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ОД ПРИХОДИТЕ ОД ИГРИ НА СРЕЌА  

И ОД ЗАБАВНИ ИГРИ ВО 2014 ГОДИНА 
 
I. Појдовна основа 
Приходите остварени од приредувањето на игри на 

среќа и забавни игри се приход на Буџетот на Републи-
ка Македонија и истите се користат за финансирање на 
националните инвалидски организации, нивните здру-
женија и нивната асоцијација, на здруженија за борба 
против семејното насилство, Националното координа-
тивното тело за еднакви права на лицата со инвалид-


