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(*1) Правилникот за временски периоди и начинот 

на вршење на фитосанитарна инспекција на растенија, 
растителни производи и други објекти и предмети на-
ведени во Листа V дел А секција 1 и Листа V дел А 
секција 2, усогласен со Директивата на Советот 
бр.2000/29/ЕЗ од 8 мај 2000 за заштитните мерки про-
тив воведување во Заедницата  на организми штетни за 
растенијата или растителните производи  и против нив-
ното ширење во Заедницата, број 32000L0029; измене-
та и дополнета со  Директивата на Комисијата 
бр.2001/33/ЕЗ на 8 Мај 2001 година, број 32001L0033; 
изменета и дополнета со Директивата бр.2002/28/EЗ од 
19 март 2002 година, број 32002L0028; изменета и до-
полнета со  Директивата на Комисијата бр.2002/36/ЕЗ 
на 29 април 2002 година, број 32002L0036; изменета и 
дополнета со  Директивата на Советот бр.2002/89/EЗ 
од 28 ноември 2002 година, број 32002L0089; изменета 
и дополнета со  Директивата бр.2003/22/EЗ од 24 март 
2003 година, број 2003L0022; изменета и дополнета со  
Регулативата на Советот (ЕЗ) бр.806/2003 од 14 април 
2003 година, број 32003R0806;  изменета и дополнета 
со Директивата на Комисијата бр.2003/47/ЕЗ на 4 јуни 
2003 година, број  32003L0047; изменета и дополнета 
со Директивата на Комисијата бр.2003/116/ЕЗ од 4 де-
кември 2003 година, број 32003L0116; изменета и до-
полнета со Директивата бр.2004/31/EЗ од 17 март 2004 
година, број  32004L0031; изменета и дополнета со  
Директивата бр.2004/70/EЗ од 28 април 2004 година, 
број 32004L0070; изменета и дополнета со Директивата 
на Комисијата бр.2004/102/ЕЗ на 5 октомври 2004 го-
дина, број 32004L0102; изменета и дополнета со Ди-
рективата на Советот бр. 2005/15/ЕЗ од 28 февруари 
2005 година, број 32005L0015;изменета и дополнета со 
Директивата на Комисијата бр.2005/16/ЕЗ на 2 март 
2005 година, број 32005L0016; изменета и дополнета со  
Директивата на Комисијата бр.2005/77/ЕЗ од 11 ноем-
ври 2005 година, број 32005L0077; изменета и допол-
нета со Директивата на Комисијата бр.2006/14/EЗ од 6 
февруари 2006 година, број 32006L0014; изменета и 
дополнета со Директивата на Комисијата бр.2006/35/EЗ 
од 24 март 2006 година, број 32006L0035; изменета и 
дополнета со Директивата на Комисијата бр. 
2007/41/EЗ од 28 јуни 2007 година, број 32007L0041; 
изменета и дополнета со Директивата на Комисијата 
бр. 2008/64/EЗ од 27 јуни 2008 година, број 32008 
L0064; изменета и дополнета со Директивата на Коми-
сијата 2008/109/EЗ од 28 ноември 2008 година, број 
32008L0109; изменета и дополнета со  Директивата на 
Комисијата бр. 2009/7/EЗ на 10 февруари 2009 година, 
број  32009L0007; изменета и дополнета со  Директива-
та на Комисијата бр.2009/118/EЗ на 9 септември 2009 
година, број  32009L0118; изменета и дополнета со Ди-
рективата на Советот бр.2009/143/EЗ од 26 ноември 
2009 година, број 32009L0143; изменета и дополнета со 
Директивата на Комисијата бр.2010/1/ЕУ од 8 јануари 
2010 година, број 32010L0001. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД  
И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

545. 
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 2015 ГОДИНА 
 
I. Појдовна основа 
 
Министерството за труд и социјална политика со 

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

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

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

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

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

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

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

- има поднесено писмено барање за локална интег-
рација доставено до 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.  


