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90. Дел од КП.бр.2148 КО Попоец со површина од 
1.417м2, евидентирана во Имотен лист бр.43, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1715/2 од 
30.12.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Кичево; 

91. КП.бр.2205 КО Попоец со површина од 1.731м2 
и  КП.бр.2199 КО Попоец со површина од 10.305м2, 
евидентирани во Имотен лист бр.51, согласно Решение 
за експропријација УП.бр.26-1726/3 од 23.12.2014 го-
дина на Министерство за финансии, Управа за имотно 
правни работи - Одделение за управна постапка во Ки-
чево; 

92. Дел од КП.бр.2155 КО Попоец со површина од 
2.529м2, дел од КП.бр.2157 КО Попоец со површина од 
496м2, дел од КП.бр.2158 КО Попоец со површина од 
474м2, дел од КП.бр.2159 КО Попоец со површина од 
293м2, КП.бр.2151 КО Попоец со површина од 1.844м2 
и  КП.бр.2154 КО Попоец со површина од 2.037м2, 
евидентирани во Имотен лист бр.40, согласно Решение 
за експропријација УП.бр.26-1713/3 од 30.12.2014 го-
дина на Министерство за финансии, Управа за имотно 
правни работи - Одделение за управна постапка во Ки-
чево - за изградба на Автопатот „Кичево- Охрид“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-981/1 Заменик на претседателот 

2  февруари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

400. 
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2015 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
155/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 9.2.2015 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕД-
НИЦИТЕ КОИ НЕ СЕ МНОЗИНСТВО ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА 
 
Co оваа програма се утврдува намената на сред-

ствата обезбедени во Буџетот на Република Македони-
ја за 2015 година, утврдени во разделот 04010 -  Секре-
таријат за спроведување на Рамковниот договор, Пот-
програма К5 - Соодветна и правична застапеност на за-
едниците, кои се наменети за вработување на припад-
ниците на заедниците кај буџетските корисници и 
единките корисници од централна власт. 

Програмата за вработување на припадниците за за-
едниците кои не се мнозинство во Република Македо-
нија за 2015 година (во натамошниот текст Програма 
за вработување, заснована според принципот на соод-
ветна и правична застапеност, се состои од следниве 
елементи:  

- Принципи; 
- Цели на програмата за вработување; 
- Планирани вработувања за 2015 година; 
- Финансиски импликации. 
Програма за вработување претставува целокупен 

план на Секретаријатот за спроведување на Рамковни-
от договор при Владата на Република Македонија за 
обезбедување на работни места во поглед на соодвет-
ната и правичната застапеност на етничките заедници. 

1. Принципи на Програмата за вработување 

Програмата за вработување е изработена во соглас-
ност со следните принципи: 

- Принцип на единство, според кој политиките за 
соодветна и правична застапеност се вклучени во еден 
документ со цел да се обезбеди ефикасност, a за отста-
пувањата е потребна образложена одлука; 

- Принцип на годишно поднесување за да се обезбе-
ди совпаѓање со буџетските барања; 

- Принцип на транспарентност, соработка со други-
те институции кои директно или индиректно се поврза-
ни со реализирање на Програмата за вработување на 
припадниците на заедниците кои не се мнозинство во 
Република Македонија за 2015 година. 

 
2. Цели на Програмата за вработување:  
- Определување  на  целите  за  имплементација  на  

соодветната  и правичната застапеност на заедниците 
кои не се мнозинство во Република Македонија; 

- Подржување на мониторингот и оценувањето на 
напредокот во имплементацијата на соодветната и пра-
вичната застапеност; 

- Зголемена посветеност кон соодветната и правич-
ната застапеност во јавниот сектор; 

- Обезбедување транспарентност во имплементаци-
јата на начелото на соодветна и правична застапеност. 

 
3. Планирани вработувања за 2015 година 
За 2015 година планирани се вкупно 400 нови вра-

ботувања на државни службеници, припадници на ет-
ничките заедници кои не се мнозинство во Република 
Македонија со што и понатаму ќе се подобри соодвет-
ната и правичната застапеност на заедниците. 

При утврдување на идните нови вработувања Сек-
ретаријатот за спроведување на Рамковниот договор ја 
има во предвид: 

- Правичната застапеност на етничките заедници 
според образование, звање, полова структура и етничка 
припадност во институциите, 

- Слободните работни места според образование, 
звање, полова структура и етничка припадност,  

При тоа земени се во предвид: 
- слободните работни места според пензионирање;  
- слободните работни места предвидени засновувај-

ќи се на искуството од претходните години; 
- слободните работни места - нови работни места 

потребни од функционални причини. 
Огласите за вработување на припадниците на заед-

ниците кои не се мнозинство во Република Македонија 
за 2015 година, Секретаријатот за спроведување на 
Рамковниот договор ќе ги објави и реализира перио-
дично односно во неколку фази согласно реалните и 
утврдените потреби за вработување на државни служ-
беници - припадници на етнички заедници. 

 
4. Фискални Импликации 
За реализација на Програмата за вработување Сек-

ретаријатот за спроведување на Рамковниот договор 
има планирано средства во Буџетот за 2015 година во 
износ од 135,700.000,00 денари. 

Секретаријатот за спроведување на Рамковниот до-
говор и во 2015 година ќе продолжи со распоредување-
то на вработените државни службеници како и на оние 
кое се планираат да бидат вработени во Секретарија-
тот, согласно Програма за вработување за 2015 година. 

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

 
 Заменик на претседателот 

Бр. 42-9687/1-14 на Владата на Република 
9 февруари 2015 година Македонија, 

Скопје м-р Владимир Пешевски, с.р. 


