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За остварување на субвенционирање на потрошена 
енергија (електрична енергија, или централно греење), 
ќе се земаат во предвид  платените сметки во период  
од јануари - декември 2016 година, без оглед на перио-
дот 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 - декември 2016 
година. 

Надоместокот за субвенција корисникот го оствару-
ва во месечен износ од 800, односно 900 денари. До-
колку износот на сметката е помал од висината на суб-
венцијата, 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 пот-
рошена електрична енергија, која соодветствува со ад-
ресата 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 корисни-
кот. Во случај  кога на иста адреса живеат повеќе ко-
рисници-домаќинства, надоместок за субвенција  сраз-
мерно 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. Надоместо-
кот за субвенција се остварува во месечен износ од 
800, односно 900 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, корисни-
кот може да поднесе барање за надоместокот за суб-
венција за различни енергенси, со тоа што во еден ме-
сец правото на субвернционирање на трошоците се ос-
тварува за еден вид на енергенс, во месечна висина од 
800, односно 900 денари.  

  
V. НОСИТЕЛИ 

 
Оваа програма ќе ја спроведе Министерството за 

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

Корисниците може да поднесат барање за оствару-
вање на надоместокот за субвенција за потрошена 
енергија од 1 јануари 2016 година до 31 декември 2016 
година. 

Барањето се поднесува до надлежниот центар за со-
цијална работа, според местото на живеење на корис-
никот. 

Кон барањето се поднесува следнава документа-
ција: 

- платена сметка за електрична енергија или цен-
трално греење,  или 

- платена сметка (фискална сметка) и сметкопот-
врда за останатите енергенси, која гласи на  име на но-
сителот на правото или член на неговото семејство/до-
маќинство. 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 па-
рична помош или постојана парична помош и 

- доколку субвенцијата е остварена врз основа на 
невистинити или нецелосни податоци, односно со зло-
употреба 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, кумула-

тивно и за повеќе платени  сметки во периодот на ва-
жење на оваа програма. 

Исплатата за огревен материјал (огревно дрво и јаг-
лен) и екстра лесно масло за домаќинства / нафта за до-
маќинство се врши по поднесена сметка за период од 
датата на платената сметка, а најдоцна до 31.12.2016 
година. 

Центарот за социјална работа води евиденција за 
корисниците за искористениот надоместок за суб-
венција на месечна основа. 

 
VI. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА 

 
Програмата за воведување на субвенции за трошо-

ци за потрошена енергија за 2016 година ќе предизвика 
фискални импликации во висина од 70.700.000 денари, 
обезбедени во Буџетот на Република Македонија за 
2016 година, со напомена дека во 2016 година ќе се из-
мират и неизмирените обврски по основ на надоместок 
за субвенционирањето на потрошувачката на енергија 
од 2015 година.  

Средствата за субвенционирањето на потрошувач-
ката на енергија ќе се исплаќаат од Буџетот на Минис-
терството за труд и социјална политика, месечно или 
во динамика договорена со Министерството за финан-
сии. 

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

 
Бр. 42-9618/1-15 Заменик на претседателот 

5 јануари 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

84. 
Врз основа на член 4 став 2 од Законот за социјал-

ната заштита (“Службен весник на Република Македо-
нија” 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, 04/15,  150/15, 173/15 и 192/15) и член 32 од За-
конот за извршување на Буџетот на Република Македо-
нија за 2016 година (“Службен весник на Република 
Македонија” бр.209/15), Владата на Република Маке-
донија, на седницата, одржана на 5.1.2016 година,  до-
несе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 
ЗА 2016 ГОДИНА 

 
I. ПОЈДОВНА ОСНОВА 

 
Остварувањето на социјалната заштита во Републи-

ка Македонија во 2016 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. 
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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 определ-
бите на Владата на Република Македонија за 2016 го-
дина, со која се имплементираат стратешките приори-
тети на Републиката за тековната година, Оперативни-
от план за активните програми и мерки за вработување 
за 2016 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 2016 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 акциски  план за превенција и 
справување со злоупотреба и занемарување на деца  и 
Акцискиот план за превенција и справување со злоу-
потреба и занемарување на деца и Буџетот на Републи-
ка Македонија за 2016 година. 

Во 2016 година ќе започне имплементацијата на но-
вата Стратегија за интеграција на бегалци и странци во 
Република Македонија 2015-2025 година, согласно со 
Акцискиот план за спроведување во 2016 година.  

Во остварувањето и развојот на социјалната зашти-
та во 2016 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.  

Социјалната заштита во 2016 година ќе се реализи-
ра 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 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 2016 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,  
- 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 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 корисници 

на парични права од социјална заштита и корисници на 
социјални услуги за згрижување во установа за соци-
јална заштита, вонинституционална заштита и друг вид 
на услуги и мерки, согласно 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 
2015/2016 и за учебната 2016/2017 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. 
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Во текот на 2016 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. 

Ќе започне реализацијата на  Програмата  за рефун-
дирање на средства платени како царински давачки, да-
нок на додадена вредност и акциза за набавка на пат-
нички 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 корисни-
ците, а со тоа и нивна полесна мобилност и социјална 
вклученост во заедницата. Со оваа програма ќе се обез-
бедат средства за рефундирање на  трошоци платени 
како царински давачки, данок на додадена вредност и 
акциза за набавка на патнички автомобил од корисни-
ците во текот на 2016 година. 

 
III. ПОТРЕБИ НА НАСЕЛЕНИЕТО И СОЦИЈАЛ-

НАТА 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 2016 година.  

 Во 2016 година ќе продолжат активностите за из-
готвување на нова регулатива за социјално претприем-
ништво. 

2. Справување со сиромаштијата и социјалната ис-
клученост 

  Ќе продолжи имплементацијата на ревидираната 
Национална стратегија за намалување на сиромаштија-
та и социјалната исклученост во Република Македони-
ја 2010-2020 година, така што ќе се изготви и реализи-
ра Оперативен план за 2016 година со конкретни мерки 
и активности, а во насока  на реално утврдување на ло-
калните проблеми и потреби на граѓаните, со посебен 
акцент на преземање на конкретни активности на ло-
кално ниво.  

Процесот на деинституционализација на лицата со 
попреченост во менталниот развој, во 2016 година ќе 
продолжи со функционирање на постоечките 16 стан-
бени единици за организирано живеење со поддршка и 
тоа 9 станбени единици во Неготино и 7 станбени еди-
ници во Град Скопје, во кои се сместени вкупно 76 ко-
рисници со попреченост во менталниот развој над 18-
годишна возраст.  

Во 2016 година се планира отворање на уште една 
станбена единица за организирано живеење со под-
дршка,  во која ќе се сместат до 10 корисници.  

Услугата организирано живеење со поддршка во 
2016 година, ќе ја обезбедува здружение, кое ќе биде 
избрано на јавен конкурс. 

Во Детскиот дом ,,11 Октомври – Скопје, ќе про-
должи функционирање на  четири станбени единици со 
поддршка од стручни лица, за децата без родители и 
родителска грижа на начин близок на семејното живе-
ење.  

Согласно Програмата за работа на патролни соци-
јални работници,  во 2016 година се планира да се про-
шири оваа услуга во уште една општина. 

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 
2016 година ќе се отворат 2 народни кујни  во Општи-
на Дебарца  и Општина Лозово. 

Во 2016 година ќе  продолжи имплементацијата на 
Програмата за работа на патролни социјални работни-
ци  и ќе се прошири во уште една општина на терито-
ријата на Република Македонија.  Со имплементација-
та  на оваа  програма, ќе   се зголеми  пристапот до со-
цијалните услуги на ранливите групи на граѓани во Ре-
публика Македонија.  

Во 2016 година ќе продолжат активностите за из-
градба на пристапни рампи, лифтови и подвижни плат-
форми во институциите од јавен карактер. 

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 деца со пречки во развојот преку отворање 
на Дневен центар за деца со аутизам во општина Велес, 
Дневен центар за деца со попреченост во општина Не-
готино, Дневен центар за деца со попреченост во оп-
штина Македонска Каменица и Дневен центар за деца 
со попреченост во општина Чаир, како и во други оп-
штини во зависност од потребите и можностите. 

Во функција на подигнување на грижата кон стари-
те лица, имплементација на Националната стратегија за 
стари лица 2010-2020 година  ќе се спроведе согласно 
со Оперативен план за 2016 година, во кој активности-
те ќе се насочат особено кон  проширување на мрежата 
на дневни центри за стари лица во Општина Штип и 
Општина Прилеп, како и во други општини во завис-
ност од потребите на корисниците.  

Во насока за подобрување на состојбата со институ-
ционалната заштита на старите лица,  во 2016 година 
ќе започнат активности за изградба на Дом за стари ли-
ца во Општина Гази Баба.  

Исто така, ќе се продолжи со мерките и поволнос-
тите за поттикнување на изградба на приватни домови 
за социјална заштита на стари лица.  

Социјалната заштита на децата во ризик, ќе се рали-
зира во насока на почитување на стандардите за соци-
јална интеграција во општеството и почитување на  
правата на децата утврдени со Конвенцијата за правата 
на децата на ООН. Во оваа насока, ќе се јакнат капаци-
тетите на стручните лица  во установите за социјална 
заштита за превенција и имплементација на Законот за 
правата на децата и ќе се направат напори за развивање 
на специјализирани згрижувачките семејства за деца во 
ризик, отворање на едукативни центри за групна рабо-
та со родители и воведување на менторство, како една 
од мерките за помош и заштита на децата во ризик и 
децата во судир со законот. 

 
3. Активности поврзани со приближување на за-

конодавството 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 имплементира-
ни во системот на социјалната заштита. 

Во текот на 2016 година, имплементацијата на ре-
видираната Национална стратегија за намалување на 
сиромаштијата и социјалната исклученост во Републи-
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ка Македонија 2010-2020 година, ќе се следи преку  
воспоставениот национален координативен механизам 
за прашања поврзани со политиките за социјално вклу-
чување во Република Македонија. 

Во текот на 2016  година, ќе се започне имплемен-
тацијата на Националната стратегија за превенција, 
спречување и заштита од семејно насилство 2016-2020 
година.   

Национално координативно тело против семејно 
насилство ќе ги следи и анализира состојбите со семеј-
ното насилство, ќе ги координира активностите на над-
лежните институции и ќе предлага мерки за унапреду-
вање на националните политики и мерки за имплемен-
тација  на националните политики. 

Воспоставеното Национално координативно тело, 
ќе продолжи со следењето  на имлементацијата на На-
ционалната стратегија за стари лица 2010-2020 година, 
преку донесен Оперативен план за спроведување на 
мерките за 2016 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 Акциски план за превенција и 
справување со сексуална злоупотреба на деца и педо-
филија и Национален акциски план за превенција и 
справување со злоупотреба и занемарување на деца  

Во 2016 год ќе се продолжи со активностите пред-
видени во  Акцискиот план за превенција и справување 
со сексуалната злоупотреба на деца и педофилија и На-
ционалниот акциски план за превенција и справување 
со злоупотреба и занемарување на деца. 

- 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 2016 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 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 
2015-2025 година и Програма за интеграција на лицата 
на кои им е признаено правото на азил во Република 
Македонија  за 2016 година. За сите овие лица, во те-
кот на 2016 година ќе се направат напори за имплемен-
тација 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 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 2016 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 СОЦИ-

ЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
Средствата за остварување на Програмата за соци-

јална заштита за 2016 година во Буџетот за 2016 , се 
предвидени на Раздел 150.01, на следниве буџетски 
подпрограми: 

1. Потпрограма 40 – Центри за социјална работа и 
Завод за социјални дејности. Во 2016 година на оваа 
потпрограма, се предвидени буџетски средства во из-
нос од 502.399.000 денари средства од основен буџет,  
средства од основен буџет ( приходи )  во износ од 
950.000 денари, средства од самофинансирачки актив-
ности во износ од 2.650.000 денари  и средства од дона-
ции во износ од 1.150.000 денари. 

2. Потпрограма 41 – Дневни центри и прифатилиш-
та за вонинституционална социјална заштита. Во Буџе-
тот за 2016 година, на оваа потпрограма се планирани 
95.391.000 денари средства од основен  буџет, средства 
од самофинансирачки активности во износ од 
2.060.000 денари  и средства од донации во износ од  
2.700.000 денари. 

3. Потпрограма 42 – Установи за институционална 
социјална заштита. Во Буџетот за 2016 година на оваа 
потпрограма се планирани 236.921.000 денари средства 
од основен буџет, средства од основен буџет ( приходи 
) во износ од 19.900.000 денари, средства од самофи-
нансирачки активности во износ од 50.350.000 денари  
и средства од донации во износ од 3.500.000 денари. 

4. Потпрограма 44 – Програма за условени парични 
трансфери. Во Буџетот за 2016 година на оваа потпрог-
рама се планирани средства од заем од Светска банка 
во износ од 180.000.000 денари и средства од основен 
буџет (приходи)  во износ од 530.000 денари. 

5. Потпрограма 4А – Изградба, опремување и од-
ржување на објекти за социјална заштита. Во Буџетот 
за 2016 година на оваа потпрограма се планирани 
11.500.000 денари. 

6. Потпрограма 50 – надоместоци за социјална заш-
тита. Во Буџетот за 2016 година на оваа потпрограма 
се планирани 3.920.000.000 денари за социјални надо-
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местоци на ставка 471, 106.000.000 денари трансфери 
до Фондот за здравствено осигурување на ставка 433 и 
70.700.000 денари за енергетска сиромаштија на ставка 
464. 

а) На ставката 471-Социјални надоместоци во износ 
од 3.920.000.000 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 сог-
ласно со други прописи. Во 2016 година се очекува 
бројот на овие  корисници да изнесува 5.800 корис-
ници, при што висината на ова право ќе се зголеми за 
5% отпочнувајќи со исплатата на ова право во месец  
јули 2016 година. За исплатата на постојаната парична 
помош ќе бидат реализирани 357.000.000 денари; 

Социјална парична помош - се исплаќа на дома-
ќинства чии членови се способни за работа, но се мате-
ријално необезбедени. Во 2016 година се очекува да 
бидат опфатени околу 32.000 домаќинства, при што ви-
сината на ова право ќе се зголеми за 5% отпочнувајќи 
со исплатата на ова право во месец  јули 2016 година. 
За исплатата на социјалната парична помош ќе бидат 
реализирани 1.210.000.000 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 2016 година се очекува правото да го стекнат про-
сечно 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 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 2016 година се предвидени 4.700.000 
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 2016 година се предвидени  
26.000.000 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 2016 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 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 
2016 година, вкупниот број на овие корисници се пред-
видува да изнесува околу  180 лица. За оваа намена во 
Буџетот за 2016 година се предвидени 47.000.000 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 2016 година се предвидени 
634.100.000. 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 2016 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 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 2016 годи-
на се планирани 1.600.000 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-
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 2016 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 2016 година се планирани 1.000.000 
денари. 

б) На ставката 433-Трансфери до Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија во износ од 
106.000.000 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 70.700.000 денари се наменети за 
програма за субвенционирање на електрична енергија. 

7. Потпрограма 51 – надоместоци за цивилни инва-
лиди од војната. Во Буџетот за 2016 година на оваа 
потпрограма се планирани 87.600.000 денари. 
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8. Потпрограма 54 – надоместоци за заштита на бе-
галци и азиланти. Во Буџетот за 2016 година на оваа 
потпрограма се планирани 29.000.000 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 2016 година, со напомена дека во 2016 годи-
на ќе се измират и неизмирените обврски по основа на 
правата од 2015 година.  

 
V. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 42-10423/1-15 Заменик на претседателот 

5 јануари 2016 година на Владата на Република 

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

__________ 

85. 
Врз основа на член 5 алинеја 1 од Законот за Гео-

лошкиот завод на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.136/12 и 41/14), 

Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 5.1.2016 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ОСНОВНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА  

ЗА 2016 ГОДИНА 
 

I 

Со оваа програма се утврдува висината на сред-
ствата, намената и начинот за нивното користење, ви-
дот и обемот на Основните геолошки истражувања за 
2016 година. 

II 
Средствата за финансирање на проектите предвиде-

ни во оваа програма се во износ од 1.873.650 (еден ми-

лион осумстотини седумдесет и три илјади шестотини 
и педесет) денари, обезбедени од Буџетот на Република 
Македонија за 2016 година, раздел - 10001, програма 2, 
потпрограма 21 - Геолошки завод, од кои 133.650 (сто 
триесет и три илјади шестотини и педесет) денари од 
категорија 48 – капитални расходи, ставка 485 - вложу-
вања и нефинансиски средства и 1.740.000 (еден мили-

он седумстотини и четириесет илјади) денари од кате-
горија 42 - стоки и услуги, ставка 425 - договорни ус-
луги. 

 
III 

Средствата по предложените проекти кои се пред-
мет на реализација со оваа програма се со цел обезбе-

дување на Основни геолошки карти и податоци за гео-
лошкиот состав и структурата на земјината кора, преку 
изработка на дигитални основни геофизички, геолошки 
и хидрогеолошки карти и геохемиски атлас на Репуб-
лика Македонија, од дел II на оваа програма ќе се ко-
ристат за следните намени: 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 
Реализацијата на проектите под реден број 1 и 4 од 

делот III на оваа програма ќе биде извршена од страна 
на Геолошки завод на Република Македонија во сора-
ботка со домашни и надворешни соработници - експер-
ти од соодветна геолошка област избрани по пат на ја-
вен конкурс. 

Реализацијата на проектите под реден број 2 и 3 од 
делот III на оваа програма ќе биде извршена самостој-
но и во целост од страна на Геолошки завод на Репуб-
лика Македонија. 

Реализацијата на проектот под реден број 5 од де-
лот III на оваа програма ќе биде извршена од страна на 
Геолошки завод на Република Македонија во соработ-
ка со Природно математички факултет при Универзи-
тетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје врз основа на 
склучен договор за уредување на меѓусебните односи 
со кој средствата во износ од 600.000 (шестотини ил-
јади) денари Геолошкиот завод на Република Македо-
нија ќе му ги отстапи на Природно математичкиот фа-
култет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, во 
Скопје за потреби на печатење на Геохемискиот атлас 
на Република Македонија. 

 
V 

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

 
Бр. 42-12354/1-15 Заменик на претседателот 

5 јануари 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

86. 
Врз основа на член 26 став (5) од Законот за желез-

ничкиот систем („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14, 
130/14 и 152/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 5.1.2016 година, донесе  
 

ГОДИШНА ПРОГРАМА  
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИН-

ФРАСТРУКТУРА ЗА 2016 ГОДИНА 
 
1. Со оваа програма се утврдува распределбата на 

средствата потребни за финансирање на железничката 
инфраструктура, кои се обезбедени во Разделот 130.01 
Министерство за транспорт и врски, Потпрограма ДА-
Инвестиции во железничката инфрструктура, категори-
ја 48 Капитални расходи, на ставката 489-Капитални 
субвенции за претпријатија и невладини организации 
средства во износ од 220.000.000 денари.  

2. Средствата од точка 1 на оваа програма ќе се ко-
ристат за следните намени: 


