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тите и условите кои им се обезбедуваат на децата; за-
јакнување на стручните тимови; формирање на совету-
валишта за деца и родители; професионално усовршу-
вање на кадарот; лиценцирање; зајакнување на кон-
тролните механизми во државата и општината за спре-
чување на секакви злоупотреби на деца и институцио-
нално јакнење на инспекциите, стручниот надзор и 
контрола; поврзување на заштитата на децата во ин-
форматички систем кој би продуцирал дневни извеш-
таи 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 заш-
тита на децата; создавање на пазарни можности и пот-
тикнување на повеќе учесници да се јавуваат во обез-
бедување на услуги за децата; 

2. Изменување и дополнување на Законот за зашти-
та на децата со цел подобрување на стандардот на ма-
теријално необезбедени лица (корисници на социјална 
парична помош и постојана парична помош) кои имаат 
дете со пречки во развојот и користат право на посебен 
додаток, со зголемување на висината на посебниот до-
даток за 25%, како  и опфат со правото на посебен до-
даток на сите деца со Даунов синдром; 

3. Соработка со општините и општините во Градот 
Скопје  при имплементацијата на процесот за децен-
трализација, а со општините во кои не се изградени об-
јекти - детски градинки, ќе продолжи да се дава под-
дршка 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 допол-
нителни  просторни услови – детски градинки за дава-
ње услуги згрижување и воспитание на деца од преду-
чилишна возраст;  

4. Вклучување на поголем број на деца од попула-
цијата деца од 0 до 6 години живот со изградба на нови 
детски градинки и проширување на постоечките капа-
цитети, реконструкција и адаптација на јавни детски 
градинки како и на  други објекти  и просторни услови;  

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

6. Поттикнување и давање поддршка на општините 
и приватниот сектор (правни и физички  лица) за из-
градба на нови капацитети како и за реконструкција  и 
адаптација на постојните капацитети; 

7. Вклучување во системот на згрижување и воспи-
тание на деца од предучилишна возраст на центрите за 
ран детски развој со формирање на центри за ран дет-
ски развој во склоп на детските градинки и основање 
на центри за ран детски развој со што им се   овозмо-
жува на родителите од општините во кои нема капаци-
тети  за згрижување на децата како и во руралните сре-
дини децата од 3-6 годишна возраст   да бидат опфате-
ни со оваа форма на згрижување и воспитание на деца 
со цел зголемување на опфатот на оваа популација 
деца; 

8. Реализација на програма за седум дневен одмор 
на деца од семејства со социјален ризик, деца корисни-
ци на посебен додаток и слично (до 3000 деца/корисни-
ци во периодот на зимскиот и летниот  распуст од 
учебната 2014/2015 година); 

9. Спроведување на кампања за подобрување на 
ставот на родителите кон предучилишното воспитание 
и сфаќање на неговото значење за развојот на децата од 
оваа  возраст; 

10. Реализација на програми во јавните детски гра-
динки со цел обезбедување на  поквалитетни програ-
мски активности, од областа на културата, згрижувач-
ката и воспитната дејност, екологијата, уметноста, 
здравиот начин на живот, традиционални игри, основ-
ни животни навики, запознавање со занимања, рекреа-
тивни и слободни активности и спорт;  

11. Зголемување на фондот на логички игри и сло-
жувалки во јавните детски градинки согласно Акцио-
ниот  план  за набавка на логички игри и сложувалки за 
јавните детски градинки  во 2015 година; 

12. 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 пра-
вичност на јавната услуга. Доколку родителите иска-
жат потреба за згрижување на децата во втора смена и 
во сабота,  Министерството ќе даде поддршка на еди-
ниците на локалната самоуправа во поширока реализа-
ција на таквата определба;   

13. Надзор (стручен надзор, инспекциски надзор), 
спроведување и следење на остварувањето на Законот,  
како и мониторинг и евалуација  на преземените актив-
ности и                         

 14. 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 Репуб-
лика Македонија“. 
 

Бр. 42-9784/1 Заменик на претседателот  
29 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
6310. 

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за социјал-
ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 79/2009, 36/2011,  51/2011, 166/2012, 15/2013 , 
79/2013, 164/2013,  187/2013, 38/2014, 44/2014  и 
116/2014) и член 32 од Законот за извршување на Буџе-
тот на Република Македонија за 2015 година („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 155/2014), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на  29.12.2014 година,  донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА  
ЗАШТИТА ЗА 2015 ГОДИНА 

 
I. Појдовна основа 

 
Остварувањето на социјалната заштита во Републи-

ка Македонија во 2015 година се заснова на Законот за 
социјалната заштита, Законот за семејството, Законот 
за превенција, спречување и заштита од семејно насил-
ство, Законот за вработување на инвалидните лица, За-
конот за употреба на знаковниот јазик, Законот за ин-
валидски организации, Законот за цивилни инвалиди 
од војната, кривично правните прописи и други закони 
и подзаконски акти, со кои се уредени правата и услу-
гите 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. 
Програмата е усогласена со одредбите од Законот за 
извршување на Буџетот на Република Македонија за 
2015 година, со кој се предвидува донесување на Прог-
рама на Владата на Република Македонија за средства-
та наменети за социјални надоместоци. 

Со оваа програма се врши усогласување на социјал-
ната заштита со потребите на граѓаните за подобрува-
ње и развој на услугите и мерките од социјална заш-
тита. 

Оваа програма се заснова на политиките и определ-
бите на Владата на Република Македонија за 2015 го-
дина, со која се имплементираат стратешките приори-
тети на Републиката за тековната година, Оперативни-
от план за активните програми и мерки за вработување 
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за 2015 година, Националната стратегија за деинститу-
ционализација во системот на социјална заштита во Ре-
публика Македонија 2008-2018 година,   Програма за 
интеграција на лицата на кои им е признаено правото 
на азил во Република Македонија  за 2015 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 ин-
валидност 2010-2018 година, Националната стратегија 
за старите лица 2010 – 2020 година, Националната 
стратегија за намалување на сиромаштијата и социјал-
ната исклученост во Република Македонија 2010-2020 
година, Националната стратегија за спречување и заш-
тита од семејно насилство 2012-2015 година,  Програ-
мата за развој на социјалната заштита 2011-2021 го-
дина,  Националниот акционен план за превенција и 
справување со злоупотреба и занемарување на деца 
2013-2015 со Оперативен план за спроведување на Ак-
циониот план за превенција и справување со злоупот-
реба и занемарување на деца за 2015 година  и Буџетот 
на Република Македонија за 2015 година. Во текот на 
2015 година ќе се донесе нова Стратегија за интеграци-
ја на бегалци и странци во Република Македонија 
20015-2025 година со Акциски план за нејзиното спро-
ведување,  

Во остварувањето и развојот на социјалната зашти-
та во 2015 година, значајно место ќе имаат меѓународ-
ните документи,  конвенциите и препораките, меѓу кои 
се: Стратегијата за социјална кохезија на Европскиот 
комитет за социјална кохезија, Милениумските развој-
ни цели на ОН во делот на првата развојна цел: нама-
лување на сиромаштијата и други препораки врз осно-
ва на кои ќе се врши постапно приближување кон зако-
нодавството на ЕУ. 

 
II. Подрачја на социјална заштита 

 
Социјалната заштита се остварува преку систем на 

мерки, активности и политики за спречување  и надми-
нување на основните социјални ризици на кои е изло-
жен граѓанинот во текот на животот, за намалување на 
сиромаштијата и социјалната исклученост и за јакнење 
на неговиот капацитет за сопствена заштита. Социјал-
ната заштита  во 2015 година ќе се реализира преку 
обезбедување на: 

- услуги и мерки за социјална превенција, вонинс-
титуционална заштита и институционална заштита за 
граѓаните кои се изложени на основните социјални ри-
зици и 

-  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 мајка која родила четврто дете,  
- 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 2015 година се предвидува да бидат опфатени со 

услугите и мерките на социјалната заштита следниве 
корисници на социјална заштита: 

- 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, 
- возрасни лица 
- лице кое до 18 годишна возраст имало статус на 

дете без родители и родителска грижа, до навршување 
на 26 години, 

- бездомни лица,  
- жрви 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 ста-
ри лица, 

- сместени во установи за социјална заштита, 
- лица од семејства  со нарушени односи во семеј-

ството, 
- возрасни лица со општествено негативни навики  , 
- лица со признат статус на бегалец и лица под суп-

сидијарна заштита, нови баратели на азил сместени во 
установа, лица вратени по однос на договори за реад-
мисија,  и 

- други полнолетни лица корисници на услуги.   
Корисниците на социјалната заштита се и корисници на 

парични права од социјална заштита и на социјални услуги 
за згрижување во установа за социјална заштита, вонинсти-
туционална заштита и друг вид на услуги и мерки, соглас-
но со Законот за социјалната заштита.  

 Во рамките на реформските процеси во социјална-
та заштита, ќе се реализира Програмата за условен па-
ричен надоместок за средно образование за учебната 
2014/2015 и за учебната 2015/2016 година, со цел по-
добрување на пристапот и квалитетот на образованието 
за учениците во средното образование од дома-
ќинствата, корисници на право на социјална парична 
помош. Со оваа програма, ќе се обезбедат дополнител-
ни парични надоместоци за учениците, кое право е ус-
ловено со запишување и посетување на средното обра-
зование и има за цел да го зголеми бројот на лица запи-
шани во средно образование од домаќинства - корисни-
ци на правото на социјална парична помош, како и реа-
лизацијата 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 2015 година, ќе продолжи имплемента-
цијата на мерките за намалување на енергетската сиро-
маштија за корисниците на социјална парична помош и 
постојана парична помош, преку Програмата за суб-
венционирање на потрошувачката на енергија. 

   
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 на 
оваа програма за 2015 година.  
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 2. Справување со сиромаштијата и социјалната  
исклученост 

    
Во текот на 2015, ќе продолжи имплементацијата 

на ревидираната Национална стратегија за намалување 
на сиромаштијата и социјалната исклученост во Репуб-
лика Македонија 2010-2020 година, за чија цел ќе се 
изготви и реализира Оперативен план 2015 година за 
имплементација на истата со конкретни мерки и актив-
ности, а во насока  на реално утврдување на локалните 
проблеми и потреби на граѓаните, со посебен акцент на 
преземање на конкретни акции на локално ниво, преку 
општинската локална самоуправа.  

За реализација на процесот на деинституционализа-
ција на лицата со попреченост во менталниот развој во 
2015 година, ќе продолжи функционирањето на двете 
служби за поддршка на домувањето во заедницата, ед-
на во Неготино и една во Град Скопје со 14  станбени 
единици за организирано живеење со поддршка во кои 
се сместени 66 корисници со попреченост во ментални-
от развој над 18-годишна возраст, како и на двете стан-
бени единици во Неготино, кои се отворени во рамките 
на трета служба за поддршка на домувањето во заедни-
цата, во кои се сместени 10 корисници..  

Во 2015 година се планира отворање на уште две 
станбени единици за организирано живеење со под-
дршка, во рамките на третата служба, во кои ќе се 
сместат до 10 корисници.  

Услугата организирано живеење со поддршка во 
2015 година, ќе ја обезбедува здружение, кое ќе биде 
избрано на јавен конкурс. 

Трансформацијата на Детскиот дом ,,11 Октомври – 
Скопје, отпочната во 2014 година ќе продолжи во те-
ковната година, преку санирање на станбените едини-
ци со посебни влезови кои функционираат во четири 
мали групни домови . Во овие домови ќе бидат опфате-
ни до 40 корисници. Поддршката на корисниците во 
овие  мали групни домови се обезбедува од страна на 
персоналот од установата. Направена е проценка за  
потребното адаптирање на просторот во установата ( 
искористување на дел од заедничкиот простор и негово 
преградување со посебни влезови за секој од малите 
групни домови) и започнато е со реализација на оваа 
активност. 

Ќе продолжи имплементацијата на Програмата за 
работа на патролни социјални работници во трите оп-
штини на територијата на Град Скопје односно ќе се 
прошири во Општина Карпош.  Со имплементацијата  
на оваа  програма, ќе   се зголеми  пристапот до соци-
јалните услуги на ранливите групи на граѓани во Ре-
публика Македонија.  

Министерството за труд  и социјална политика, 
почнувајќи од 2007 година, во  континуитет го импле-
ментира проектот „Народни кујни”, а согласно со 
Програмата на Владата на Република Македонија за 
2015 година ќе се отворат 2 народни кујни  во следниве 
рурални општини и тоа: Општина Кичево-населено 
место Другово и Општина Зрновци. 

Во 2015 година ќе продолжат активностите за из-
градба на пристапни рампи, лифтови и подвижни плат-
форми во објектите коишто се во надлежност на Ми-
нистерството за труд и социјална политика. Министер-
ството за труд и социјална политика, ќе ги координира 
активностите за изградба на пристапни рампи и во об-
јектите коишто се од јавен карактер, а се во надлеж-
ност на другите јавни институции. 

Комисијата  за развој и афирмација на знаковниот 
јазик, ќе продолжи со активности за негово унапреду-
вање  од лингвистички, фонолошки и морфолошки ас-
пект, 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 орга-
низира обуки за изучување на знаковниот јазик и за 
граѓани коишто сакаат да го изучуваат знаковниот ја-
зик, така што бројката од постојните 12 сертифицирани 
толкувачи на знаковен јазик ќе биде зголемена и рам-
номерно распределена во различни региони од држа-
вата. 

Се планира подобрување на вонинституционалната 
заштита на лицата со инвалидитет преку отворање на 
Дневен центар за деца со пречки во интелектуалниот 
развој во Општина Кочани,  Дневен центар за деца со 
оштетен вид на помала возраст во Велес, и отворање на  
Дневен центар за деца со аутизам во Охрид. Се плани-
ра да отпочне со функционирање и Дневен центар за 
лица со интелектуална попреченост над 18 години, во 
соработка помеѓу  Министерството за труд и социјална 
политика со Републичкиот центар за поддршка на лица 
со интелектуална попреченост–ПОРАКА-Скопје и Гра-
дот Скопје. 

Во функција на подигнување на грижата кон стари-
те лица, во 2015 година планирана е подготовка и реа-
лизација на Оперативен план за 2015 година за импле-
ментација на Националната стратегија за стари лица 
2010-2020 година. Активностите ќе се насочат кон  
проширување на мрежата на дневни центри за стари 
лица во Општина Кисела Вода и Општина Новаци, ка-
ко и  понатамошно развивање на социјални сервиси за 
стари и изнемоштени лица во општините каде се јавува 
потреба и можност за реалиазација, преку воспоставу-
вање на центри за давање на помош во домашни ус-
лови. За реализација на овие активности, потребна е 
поголема вклученост на општините за  искористување 
на сите расположливи ресурси во локалната заедница.  

Со цел сензибилизирање и информирање на старите 
лица и нивните семејства, за правата и услугите кои 
старите лица можат да ги остварат во системот на со-
цијална заштита, во 2015 година планирано е печатење 
на информативен материјал од старна на ЈУ Завод за 
социјални дејности.  

Во насока за подобрување на состојбата со институ-
ционалната заштита на старите лица во 2015 година, ќе 
се продолжи со проширување на сместувачките капа-
цитети во постоечките објекти за заштита на старите 
лица и нивно усогласување, согласно со Правилникот 
за нормативите и стандардите за основање на установи 
за заштита на стари лица. Ќе се продолжи со мерките и 
поволностите за поттикнување на изградба на приват-
ни домови за социјална заштита на стари лица и развој 
на сервисот за помош и нега во домошни услови. Исто 
така, ќе се спроведува проект кој треба да ја развие 
професионалната рехабилитација на лицата со инва-
лидност и да ја развие персоналната асистенција како 
услуга во Република Македонија. 

Социјалната заштита на лицата со воспитно-соци-
јални проблеми, ќе се рализира во насока на почитува-
ње на стандардите за 

- обезбедување на усогласеност со Европската кон-
венција за човекови права и почитување на правата на 
децата, 

- социјална интеграција на лицата со воспитно со-
цијални проблеми во општеството, 

-  јакнење на капацитетите на стручните лица во 
центрите за социјална работа  и ЈУ за социјална зашти-
та и создавање на мобилни екипи  за превенција и им-
плементација на Законот за правата на децата, 

- развој на формата на специјализирани згрижувач-
ките семејства за деца во ризик. 

- Отворање на едукативни центри за групна работа 
со родители. 
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3. Активности поврзани со приближување на законо-
давството во областа на  социјалната заштита кон зако-

нодавството на ЕУ 
 
Ќе се продолжи во  континуитет  да се следат  за-

конските прописи и препораки  на ЕЗ во доменот на со-
цијалната заштита, со цел истите постапно да бидат 
имплементирани во нашето законодавство и практика. 

Во текот на 2015 година, ќе се следи имплемента-
цијата на ревидираната Национална стратегија за нама-
лување на сиромаштијата и социјалната исклученост 
во Република Македонија 2010-2020 година, преку  
воспоставениот национален координативен механизам 
за прашања поврзани со политиките за социјално вклу-
чување во Република Македонија. 

Во текот на 2015  година, ќе започне имплемента-
цијата на првиот системски Закон за превенција, спре-
чување и заштита од семејно насилство. Со цел вос-
поставување на мултисекторска соработка на надлеж-
ните институции и здруженија, ќе се изготви Протокол 
за постапување.   

Воспоставеното Национално координативно тело 
против семејно насилство има за цел: следење и анали-
зирање на состојбата со семејното насилство; коорди-
нирање на активностите на надлежните институции и 
предлагање на мерки за унапредување на национални-
те политики и мерки за имплементација  на национал-
ните политики. 

Во текот на 2015 година, ќе биде донесен новиот 
Закон за вработување на лица со инвалидност. 

Воспоставеното Национално координативно тело, 
ќе продолжи со следењето  на имлементацијата на На-
ционалната стратегија за стари лица 2010-2020 година, 
ќе подготви Оперативен план за спроведување на мер-
ките за 2015 година и Извештај за преземените мерки и 
активности за спроведување на Националната страте-
гија за стари лица за 2014 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. 

- Спроведување на Акциониот план за превенција и 
справување со сексуална злоупотреба на деца и педо-
филија и Националниот акционен план за превенција и 
справување со злоупотреба и занемарување на деца 
2013- 2015 година. 

Во 2015 год ќе продолжи остварувањето на актив-
ностите предвидени во ревидираниот Акциониот план 
за превенција и справување со сексуалната злоупотре-
ба на деца и педофилија и Националниот акционен 
план за превенција и справување со злоупотреба и за-
немарување на деца. 

Во оваа насока,  во 2015  година, ќе продолжи реа-
лизирањето на кампањата за сензибилизирање и поди-
гање на јавната свест за проблемот на сексуалната и 
друг вид на злоупотреба и занемарување  на децата. 
СОС линијата и веб страната за пријавување на случаи  
на сексуална и друг вид на злоупотреба и занемарува-
ње  на деца, ќе продолжи да работи во 2015 година. Ќе 
продолжат и активностите насочени кон обезбедување 
на механизми за спроведување на помош и заштита на 
децата од сексуална злоупотреба и педофилија и ќе се 
унапредува координираниот систем на соработка поме-
ѓу владините институции, како и соработката помеѓу 
владините институции и невладините организации  кои 
ја покриваат оваа проблематика. 

- Вклучување на здруженија, на приватната иници-
јатива и на физички лица во социјалната заштита.  

Ќе продолжи соработката со инвалидските органи-
зации 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 социјална-
та заштита, во 2015 година, Министерството за труд и 
социјална политика, ќе продолжи со активности за раз-
вивање на партнерски однос со здруженијата. Бројот на 
договорените партнерства ќе биде во зависност од рас-
положивите буџетски  средства,  додека изборот на 
здруженијата на кои ќе им биде доверена одредена со-
цијална функција, ќе се спроведе по објавен конкурс, 
со целосно почитување на транспарентноста на поста-
пката.   

Ќе се настојува, партнерски однос за одредени ра-
боти од социјалната заштита да се изгради и со физичи 
лица кои ги исполнуваат  пропишаните   законски  ус-
лови. 

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

Покрај редовната грижа за внатрешно раселените 
лица, активностите  на Министерството за труд и соци-
јална политика и понатаму ќе бидат насочени кон прог-
рами со кои ќе се стимулира враќањето на овие лица во 
местото на живеење и трајно решавање на проблемот 
на одреден број на внатрешно раселени лица. Во однос 
на бегалците, односно лицата со признат статус на бе-
галец и лица под супсидијарна заштита,  Министер-
ството за труд и социјална политика  и Центарот за ин-
теграција на бегалци и странци, кој и во текот на 2015 
година ќе функционира како проектна единица во рам-
ки на Министерството за труд и социјална политика, ќе 
преземат мерки за олеснување на процесот на интегра-
ција на овие лица, согласно со новиот Акциски план за 
имплементација на Стратегијата за интеграција на бе-
галци и странци 2015-2025 година и Програма за ин-
теграција на лицата на кои им е признаено правото на 
азил во Република Македонија  за 2015 година. За сите 
овие лица, во текот на 2015 година ќе се направат на-
пори за имплементација на поголем број на активности 
предвидени со Акцискиот план за интеграција на бе-
галци и странци и Програмата. 

За лицата вратени во однос на договорите за реад-
мисија, кои при враќањето се судираат со одредени 
проблеми во рамки на “Програмата за помош и под-
дршка при реинтеграција на повратниците во Републи-
ка 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 2015 година се очекува понатамошно активно спро-
ведување на надзорот над применувањето и спроведу-
вањето  на законските прописи, со кои се уредени ра-
ботите од социјалната заштита, надзор над остварува-
њето на правата и исполнувањето на обврските на ко-
рисниците на правата, исполнување на условите за 
вршење на дејности од  социјалната заштита, предвиде-
ни со Законот за социјалната заштита. Од работата во 
инспекцискот надзор се очекуваат понатамошни пози-
тивни  резултати, особено во примената на Законот во 
делот на парична помош од социјална заштита и соци-
јалните услуги.  

                                                                                           
IV. Средства за остварување на социјална заштита 
Средствата за остварување на Програмата за соци-

јална заштита за 2015 година во Буџетот за 2015 , се 
предвидени на Раздел 150.01, на следниве буџетски 
подпрограми: 
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1. Потпрограма 40 – Центри за социјална работа и 
Завод за социјални дејности. Во 2015 година на оваа 
потпрограма, се предвидени буџетски средства во из-
нос од 480.027.000 денари средства од основен буџет,  
средства од основен буџет (приходи) во износ од 
950.000 денари, средства од самофинансирачки актив-
ности во износ од 2.500.000 денари  и средства од дона-
ции во износ од 1.520.000 денари. 

2. Потпрограма 41 – Дневни центри и прифатилиш-
та за вонинституционална социјална заштита. Во Буџе-
тот за 2015 година, на оваа потпрограма се планирани 
86.030.000 денари средства од основен  буџет, средства 
од самофинансирачки активности во износ од 
4.500.000 денари  и средства од донации во износ од  
8.006.000 денари. 

3. Потпрограма 42 – Установи за институционална 
социјална заштита. Во Буџетот за 2015 година на оваа 
потпрограма се планирани 216.230.000 денари средства 
од основен буџет, средства од основен буџет (приходи) 
во износ од 25.150.000 денари, средства од самофинан-
сирачки активности во износ од 62.150.000 денари  и 
средства од донации во износ од 3.760.000 денари. 

4. Потпрограма 44 – Програма за условени парични 
трансфери. Во Буџетот за 2015 година на оваа потпрог-
рама се планирани средства од заем од Светска банка 
во износ од 179.500.000 денари. 

5. Потпрограма 4А – Изградба, опремување и од-
ржување на објекти за социјална заштита. Во Буџетот 
за 2015 година на оваа потпрограма се планирани 
13.400.000 денари. 

6. Потпрограма 50 – надоместоци за социјална заш-
тита. Во Буџетот за 2015 година на оваа потпрограма 
се планирани 3.610.256.000 денари за социјални надо-
местоци на ставка 471, 108.900.000 денари трансфери 
до Фондот за здравствено осигурување на ставка 433 и 
81.000.000 денари за енергетска сиромаштија на ставка 
464. 

а) На ставката 471-Социјални надоместоци во износ 
од 3.610.256.000 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 сог-
ласно со други прописи. Во 2015 година се очекува 
бројот на овие  корисници да изнесува 5.800 корис-
ници, за што ќе бидат потребни 333.000.000 денари; 

Социјална парична помош - се исплаќа на дома-
ќинства чии членови се способни за работа, но се мате-
ријално необезбедени. Во 2015 година се очекува да 
бидат опфатени околу 35.000 домаќинства. За исплата-
та на социјалната помош ќе бидат реализирани 
1.272.000.000 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 по-
мош од друго лице (лица со умерени, тешки и длабоки 
пречки во менталниот развој, лица со потешка и нај-
тешка телесна попреченост, потполно слепи лица, како 
и лица со трајни промени во здравственета состојба).  
Во 2015 година се очекува правото да го стекнат про-
сечно околу 26.500 корисници. Потребните средства за 
задоволување на правото ќе изнесуваат 1.480.005.000 
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 Зако-
нот за социјалната заштита и со Законот за работни од-
носи, го остварува еден од родителите на хендикепира-
но дете, доколку родителите се во работен однос. За 
оваа намена во 2015 година се предвидени 4.445.000 
денари; 

Еднократна парична помош и помош во натура - 
ова право можат да го остварат лица или семејства ко-

ишто се нашле во положба на социјален ризик заради 
претрпена природна непогода, епидемија, смрт, подол-
го лекување или друга социјална загрозеност,  како и 
дете или младинец без родители или родителска грижа 
по напуштање на установата или згрижувачкото семеј-
ство. За оваа намена во 2015 година се предвидени  
27.000.000 денари;  

Право на домување -право на паричен надоместок 
за домување согласно со Законот за социјалната зашти-
та има лице без родители и родителска грижа до 18 го-
дишна возраст, односно по престанување на старател-
ството најмогу до 26 годишна возраст. Паричен надо-
месток за домување се обезбедува и за лицата со приз-
нат статус на бегалец, согласно со одредбите од Зако-
нот за азил и привремена заштита, се до периодот на 
преземање на оваа одговорност од страна  на локалната 
самоуправа. За оваа намена во Буџетот за 2015 година 
се предвидени 1.000.000 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 ста-
тус на дете без родители и родителска грижа, доколку 
по полнолетството се без средства за егзистенција, од-
носно се на редовно школување, до навршување на 26 
годишна возраст. Во рамките на ова право, се обезбе-
дува и дополнителна помош за лицата кои се запишани 
по прв пат на студиска година  од прв, втор и трет цик-
лус - докторски студии, како редовни или вонредни 
студенти  на јавните високообразовни установи. Во 
2015 година, вкупниот број на овие корисници се пред-
видува да изнесува околу  180 лица. За оваа намена во 
Буџетот за 2015 година се предвидени 43.000.000 де-
нари. 

Правото на додаток за слепило се обезбедува за 
потполно слепо лице над 26 годишна возраст, а право-
то 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 дла-
боки пречки во менталниот развој и коешто без помош 
на инвалидска количка не може да ги задоволи основ-
ните животни потреби, утврдени од стручен орган и со 
решение на центарот за социјална работа. Додаток за 
глувост се обезбедува за тотално глуво лице со нав-
ршени 26 години, коешто има потполно згасната слуш-
на перцепција и истото не може да ги задоволи своите 
животни потреби без толкувач на знаковен јазик.  За 
оваа намена во Буџетот за 2015 година се предвидени 
405.536.000. денари.  

Право на надоместок за трошоци за сместување и 
надоместок за згрижување на сместеното лице во згри-
жувачко семејство - ќе се исплатува на семејствата кои 
во семејството ќе згрижат лице, корисник на социјална 
заштита. Ова  право во 2015 година се предвидува да 
го остварат околу 170 семејства  кои ќе згрижат околу 
290 лица, за што се предвидени 32.000.000 денари; 

Сместување во ученички домови или други устано-
ви на деца без родители  и родителска грижа до оспо-
собувањето за самостоен живот и работа, а најдоцна до 
завршувањето на средното образование, ако не по-
стојат можности згрижувањето и воспитанието да се 
обезбеди на друг начин; дете со воспитно-социјални 
проблеми (занемарено, злоставувано и социјално нео-
безбедено дете) и дете со нарушено поведение, а за кои 
центарот ќе оцени дека установата може да обезбеди 
чување, воспитување, образование и нормален разви-
ток на детето. За оваа намена во Буџетот за 2014 годи-
на се планирани 1.400.000 денари. 

Партиципација за здравствена услуга во специја-
листичко консултативна и болничка здравствена заш-
тита согласно Законот за здравствено осигурување за 
корисници децата со посебни потреби, корисници на 
постојана парична помош, лицата сместени во устано-
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ви за социјална заштита и во друго семејство, кои ос-
тваруваат право на здравствена заштита според пропи-
сите за социјална заштита. За оваа намена во Буџетот 
за 2015 година се планирани 10.000.000 денари. 

Парична помош за згрижувач за лица кои по прес-
танокот на  згрижување лица во своето семејство, не се 
вработени и  не оствариле право на пензија. За оваа на-
мена во Буџетот за 2015 година се планирани 870.000 
денари. 

б) На ставката 433-Трансфери до Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија во износ од 
108.900.000 денари, ќе бидат распоредени за остварува-
ње право на здравствена заштита на корисниците на 
социјална заштита на следниве права: постојана парич-
на помош, сместување во згрижувачко семејство, пари-
чен надоместок за помош и нега од друго лице, сместу-
вање во установи за социјална заштита, парична по-
мош 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 зашти-
та согласно со Законот за семејството и лице опфатено 
со организирано самостојно живеење со поддршка. 

в) На ставката 464 – разни трансфери, дел од сред-
ствата во износ од 81.000.000 денари се наменети за 
програма за субвенционирање на електрична енергија. 

7. Потпрограма 51 – надоместоци за цивилни инва-
лиди од војната. Во Буџетот за 2015 година на оваа 
потпрограма се планирани 92.000.000 денари и 

8. Потпрограма 54 – надоместоци за заштита на бе-
галци и азиланти. Во Буџетот за 2015 година на оваа 
потпрограма се планирани 38.000.000 денари. Сред-
ствата на оваа потпрограма се наменети за: исплата на 
права за лицата со признат статус на бегалец, лицата 
под супсидијарна заштита и баратели на азил, надомес-
ток 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 Маке-
донија за 2015 година, со напомена дека во 2015 годи-
на ќе се измират и неизмирените обврски по основа на 
правата од 2014 година.  

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

 
Бр. 42-9786/1 Заменик на претседателот  

29 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

6311. 
Врз основа на член 7 од Законот за ученичкиот 

стандард („Службен весник на Република Македонија” 
бр.52/2005, 117/2008, 17/2011, 135/2011, 15/2013 и 
41/2014) и член 41 став 3 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2015 година 
(„Службен весник на Република Македонија” 
бр.155/2014), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО 
УЧЕНИЧКИОТ СТАНДАРД ЗА 2015 ГОДИНА 
  
1. Програмата за остварување и развој на дејноста 

во ученичкиот стандард за 2015 година е изготвена сог-
ласно Законот за ученичкиот стандард и Законот за из-
вршување на Буџетот на Република Македонија за 
2015 година. 

Финансирањето на ученичките домови се врши сог-
ласно член 73 став 1 од Законот за ученичкиот стан-

дард („Службен весник на Република Македонија” број 
52/05, 117/08, 17/11,  135/11, 15/13 и 41/14). 

Во Република Македонија постојат 18 ученички до-
мови, од кои четири ученички домови се наменети за 
ученици со посебни образовни потреби и тоа за уче-
ници: со оштетен вид, со оштетен слух и говор и уче-
ници со пречки во развојот. 

Сместувањето и исхраната на учениците во ученич-
ките домови е организирано според Правилникот за на-
чинот и постапката за прием на ученици во јавните 
ученички домови (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.55/2010 и 49/2011). 

Во ученичките домови во Република Македонија 
сместување и исхрана користат околу 2.700 ученици. 
Месечната цена за сместување и исхрана, која што ја 
плаќа Министерството за образование и наука, за еден 
ученик од средното образование е 7.500 денари, за нај-
многу 10 месеци во годината. 

Со Програмата, опфатени се следните видови на 
стипендии за ученици и тоа: 

- стипендии за талентирани ученици-спортисти од 
средното образование со месечна стипендија од 2.200 
денари за девет месеци во учебната година; 

- стипендии за ученици со посебни потреби од 
средното образование во износ од 2.000 денари за де-
вет месеци во годината; 

- стипендии за социјална поддршка на ученици од 
средното образование во износ од 1.500 денари за де-
вет месеци во годината;  

- стипендии за ученици-деца без родители од сред-
ното образование во износ од 2.000 денари за девет ме-
сеци во годината; 

- стипендии за талентирани ученици-спортисти од 
средното образование со месечна стипендија од 2.700 
денари за девет месеци во учебната година; 

- стипендии за талентирани ученици од средното 
образование со месечна стипендија од 2.700 денари за 
девет месеци во учебната година; 

- стипендии за ученици со посебни потреби од 
средното образование во износ од 2.500 денари за де-
вет месеци во годината; 

- стипендии за социјална поддршка на ученици од 
средното образование во износ од 2.000 денари за де-
вет месеци во годината;  

- стипендии за ученици-деца без родители од сред-
ното образование во износ од 2.500 денари за девет ме-
сеци во годината; 

- стипендии за ученици-деца на бранителите од 
средното образование, кои се доделуваат согласно За-
конот за посебните права на припадниците на безбед-
носните сили на Република Македонија и на членовите 
на нивните семејства (“Службен весник на Република 
Македонија” број 02/02, 17/03, 03/04 и 66/07) по основ 
на потпишани договори со Министерството за образо-
вание и наука и добиваат износ од 2.200 денари за де-
вет месеци во годината; 

- стипендии за ученици-деца на починатите припад-
ници на АРМ и МВР во хеликоптерската несреќа, по 
основ на потпишани договори со Министерството за 
образование и наука во износ од 2.200 денари за девет 
месеци во годината; 

- стипендии за ученици од средното образование 
кои реализираат наставни програми од угостителско-
туристичка во износ од 2.000 денари за девет месеци во 
годината и 

- стипендии по други основи по основ на потпиша-
ни договори со Министерството за образование и на-
ука. 

Со Потпрограмата 50 – Ученички стандард соглас-
но расположивите средства за 2015 година се планира-
ат културно-забавни, спортско-рекреативни и други ак-
тивности. 


