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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 24 – 8840/1 Претседател на Владата 

12 август 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

4067. 
Врз основа на член 26 од Законот за управување со 

кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
29/2005 и 36/2011,  41/2014 и 104/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 18 ав-
густ 2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ  
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ 

 
1. За директор на Центарот за управување со кризи 

се избира Сузана Салиу. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во  „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 24 – 8841/1 Претседател на Владата 

18 август 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

4068. 
Врз основа на член 91 став 3 од Законот за вработу-

вање и осигурување во случај на невработеност 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/97, 
25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 
50/2006,  29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/2010, 88/2010, 
51/2011, 11/2012, 80/2012, 114/2012,  39/2014 , 44/2014, 
113/2014 и 56/2015), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана  на 28 јули 2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. За заменик на директорот на Агенцијата за врабо-

тување на Република Македонија се именува Иљхам 
Исмани. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ . 

 
Бр. 24 – 8842/1 Претседател на Владата 

28 јули 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

4069. 
Врз основа на член 91 став 3 од Законот за вработу-

вање и осигурување во случај на невработеност 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/97, 
25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 
50/2006,  29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/2010, 88/2010, 
51/2011, 11/2012, 80/2012, 114/2012,  39/2014 , 44/2014, 
113/2014 и 56/2015), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 28 јули 2015 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБО-

ТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Абдусамед Шабани се разрешува од должноста 

заменик на директорот на Агенцијата за вработување 
на Република Македонија, поради истек на мандатот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ . 

 
Бр. 24 – 8843/1 Претседател на Владата 

28 јули 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

4070. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015 и 
61/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 12 август 2015 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ 
СО ДРЖАВНИТЕ ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“- 

П.О. СКОПЈЕ 
 
1. Жаклина Сибиновска се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за 
стопанисување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ 
ШУМИ“-П.О. Скопје, поради истек на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-
јатие за стопанисување со државните шуми „МАКЕ-
ДОНСКИ ШУМИ“ - П.О. Скопје се именува Ерџан Се-
лими. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 24 – 8844/1 Претседател на Владата 

12 август 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

4071. 
Врз основа на член 10 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 и 104/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 19.8.2015 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА УСЛОВЕН ПАРИЧЕН  НАДОМЕСТОК ЗА 
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 

2015/2016 ГОДИНА 
 

I. Појдовна основа 
 
Програмата за условен паричен надоместок за сред-

но образование има за цел подобрување на пристапот и 
квалитетот на образованието за ученици во средно об-
разование од домаќинства кои се корисници на право 
на социјална парична помош. 
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Со оваа програма ќе се обезбедат дополнителни па-
рични надоместоци за учениците, кое право е условено 
со запишување и посетување на средното образование 
и има за цел да го зголеми бројот на лица запишани во 
средно образование од домаќинства корисници на пра-
вото на социјална парична помош, како и реализација 
на задолжителното средно образование во Република 
Македонија.  

Оваа програма ќе се спроведува за учебната година 
септември 2015/ јуни 2016 година.  

 
II. Корисници 

 
Корисници на оваа програма се ученици од дома-

ќинства кои се корисници на право на социјална парич-
на помош и  од домаќинства на кои им мирува правото 
на социјална парична помош (во понатамошниот текст:  
корисник). 

Корисникот остварува условен паричен надоместок 
за средно образование доколку: 

- не остварува право на детски додаток, согласно со 
Законот за заштита на децата, 

- е запишан како редовен ученик во средно учи-
лиште, 

- редовно ја завршил претходната учебна година во 
која користел условен паричен надоместок, и 

- е на средношколска возраст, согласно  Законот за 
средно образование. 

Корисникот користи условен паричен надоместок 
за средно образование, под следниве услови: 

- се додека е  редовен ученик и 
- присуствува на најмалку 85% од вкупниот број на 

реализирани часови. 
Условениот паричен  надоместок за средно образо-

вание престанува во следниве случаи: 
- корисникот матурирал во средно училиште,  
- корисникот повеќе не е на средношколска возраст, 
- корисникот го прекинал посетувањето на средно 

училиште, 
- доколку правото е остварено врз основа на невис-

тинити или нецелосни податоци, 
- корисникот остварил право на детски додаток, 
 - примателот на надоместокот поднесе барање за 

престанок на правото на условен паричен  надоместок 
за средно образование и 

- домаќинството не е веќе корисник на социјална 
парична помош. 

Исплатата на условениот паричен надоместок ќе се 
врши на мајката на корисникот, а доколку на мајката 
од оправдани причини не може да и се исплати надо-
местокот, исплатата ќе се врши на носителот на право-
то на социјална парична помош, определен од страна 
на центарот за социјална работа (во натамошниот 
текст: примател на надоместок). 

Примателот на надоместокот, исплатата на услове-
ниот паричен надоместок за средно образование ја вра-
ќа доколку: 

- примил  износ повисок од износот утврден со оваа 
програма и 

- примил неоснована исплата врз основа на невис-
тинити или нецелосни податоци, за кои знаел или мо-
рал да знае дека се невистинити или нецелосни. 

Условениот паричен  надоместок за средно образова-
ние остварен  врз основа на Програмата за условен пари-
чен  надоместок за средно образование за учебната 
2014/2015 година, а за кој не е извршена исплата од било 

која причина, ќе се изврши дополнителна исплата на 
примателот на надоместокот, согласно со оваа програма. 

Примателот на надоместокот има обврска да го из-
вести центарот за социјална работа за секоја промена 
која се однесува на: 

- промена на статусот на примателот на надоместо-
кот и на корисникот, 

- промена на училиште (корисникот го променил 
или го напуштил училиштето)  и 

 - промена на домашната адреса. 
 

III. Мерки 
 
Годишниот износ на условениот паричен  надомес-

ток за средно образование во учебната 2015/2016 годи-
на по корисник изнесува 12.000 дeнари.   

Исплатата ќе се врши во четири еднакви износи од 
по 3.000 дeнари на примателот на надоместокот, по 
завршување на секој од мерните периоди, утврдени со 
оваа програма.  

 
Поднесување на барање 

 
Примателот на надоместокот може да поднесе бара-

ње за остварување на условен паричен надоместок за 
средно образование, почнувајќи од 1 септември 2015 
година, а најдоцна до 31 март 2016 година.  

Примателот на надоместокот кој го остварил право-
то на социјална парична помош пред 1 септември 2015 
година и поднел барање до 30 септември 2015 година,  
ќе оствари право на условен паричен надоместок од 
првиот мерен период. 

Примателот на надоместокот кој го остварил право-
то на социјална парична помош по 1 септември 2015 
година, ќе оствари право на условен паричен надомес-
ток од денот на поднесување на барањето, а ќе се вклу-
чи  во оваа програма во наредниот период за исплата. 

Користење на правото  
Исплатата на паричниот надоместок ќе се врши се 

додека домаќинството го користи правото на социјална 
парична помош и корисникот го исполни условот за 
присуство на наставата од 85%, од реализираните нас-
тавни часови за секој од мерните периоди, предвидени 
со оваа програма.  

Проверката на исполнетост на условот за исплата 
на условениот паричен,  ќе се врши за секој од следни-
ве мерни периоди: 

- прв мерен период од  1.9.2015 година до 
31.10.2015 година, 

- втор мерен период од  1.11. 2015 година до 
31.12.2015 година, 

- трет мерен период од  20.1.2016 година до 
31.3.2016 година и 

- четврт мерен период од 1.4. 2016 година до крајот 
на наставната година. 

Исплатата на паричниот  надоместок ќе се врши во 
следниве периоди за исплата: 

- за првиот мерен период во текот на месец  декем-
ври 2015, 

- за вториот мерен период во текот на месец  февру-
ари 2016, 

- за третиот мерен период  во текот на месец  мај 
2016, 

-  за четвртиот мерен период во текот на месец јули 
2016 и 

- дополнителна исплата за позитивно решени жалби 
и задоцнето  известување од страна на училиштата до 
31.10.2016 година.   
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IV. Носители 
 
Оваа програма ќе ја  спроведат: Министерството за 

труд и социјална политика, центрите за социјална ра-
бота, Министерството за образование и наука, средните 
училишта и Министерството за финансии, согласно со 
Прирачникот за администрирање на Програмата за усло-
вен паричен надоместок за средно образование,  донесен 
од Министерството за труд и социјална политика. 

 
V. Извори на средства 

 
Средствата за условени парични надоместоци за 

средно образование се обезбедени преку Договорот за 
заем со Меѓународната Банка за обнова и развој - Свет-
ска банка за Проектот за условени парични надоместо-
ци во износ од 19.300.000,00 евра. Потребните годиш-
ни средства за реализирање на оваа програма се 
78.000.000,00 денари. 

Се проценува, дека со Програмата за условен пари-
чен надоместок за средно образование ќе бидат опфа-
тени 6.500 ученици  од домаќинствата кои се корисни-
ци на социјална парична помош. Годишниот износ на 
надоместокот за условениот паричен  надоместок за 
средно образование за секое дете/адолесцент кое ќе ги 
исполни условите  изнесува 12.000,00 денари.  

Исплатата на средствата за Програмата за условен 
паричен надоместок за образование за учебната 
2015/2016 година, ќе се врши на ист начин како и ис-
платата на правото на социјална парична помош.  

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

 
Бр.42-8540/1 Заменик на претседателот 

19 август 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
________ 

4072. 
Врз основа на член 59 став 2 од Законот за пре-

венција, спречување и заштита од семејно насилство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.138/14 
и 33/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19.8.2015 година, донесе 

 
П Р О Т О К О Л 

ЗА МЕЃУСЕБНАТА СОРАБОТКА НА НАДЛЕЖ-
НИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈА ЗА ЗАШ-

ТИТА И СПРЕЧУВАЊЕ ОД СЕМЕЈНОТО  
НАСИЛСТВО 

 
Вовед 

 
Протоколот за меѓусебна соработка на надлежните 

институции и здруженија за заштита и спречување од 
семејно насилство се донесува заради сеопфатно и 
ефикасно преземање на мерки за превенција, спречува-
ње и заштита од семејно насилство во Република Маке-
донија, во согласност со националната регулатива од 
оваа област. 

Со овој протокол се обезбедува ефикасна и успеш-
на соработка на надлежните институции и здруженија 
заради заштита, помош и поддршка на жртвите на се-
мејно насилство, како и обезбедување на третман на 
сторителите на семејно насилство.  

Овој протокол ги уредува видовите, начинот и сод-
ржината на соработката помеѓу надлежните субјекти 

при преземањето на мерки за превенција, спречување и 
заштита на жртвите од семејното насилство и презема-
ње на законски мерки против сторителите на семејното 
насилство. 

 
1. Основна цел 

 
Основна цел на овој протокол е воспоставување на 

делотворна меѓусебна соработка на надлежните инсти-
туции и здруженија, за да се обезбеди итна и ефикасна 
заштита и поддршка на жртвите на семејно насилство, 
спречување на идно насилство и одговорност на стори-
телот на семејно насилство.  

Итното, сеопфатно и координирано постапување е 
насочено кон запирање на актуелното насилство, заш-
тита на жртвата од идно насилство и обезбедување на 
соодветна психо - социјална поддршка непосредно по 
инцидентот, пред, во текот и по завршувањето на прав-
ните постапки, односно независно од тоа дали се води 
правна постапка, како и обезбедување на економска не-
зависност на жртвата.  

Сеопфатното и координирано постапување започ-
нува со препознавањето дека суштинска карактеристи-
ка на семејното насилство е неговата родова заснова-
ност, иако како сторители може да се јават и мажи и 
жени. Постапувањето на надлежните институции и 
здруженија и нивната меѓусебна соработка поаѓа од ро-
довото разбирање на насилството со што директно 
придонесува кон постигнување на родова рамноправ-
ност.  

 
2. Основни начела 

 
Надлежните институции и здруженија во меѓусеб-

ната соработка и координираното постапување се рако-
водат од следниве начела:  

- забрана на дискриминација и родова еднаквост;  
- итност и ефикасна заштита; 
- почитување на интегритетот и достоинството на 

жртвата; 
- одговорно и должно постапување; 
- должно внимание на правата, интересите и потре-

бите на жртвата; 
- доверливост и размена на податоци; 
- сигурност на жртвата; 
- засилена заштита и почитување на најдобриот ин-

терес на детето; 
- засилена заштита на старо лице, лице кое не е во 

состојба да се грижи за себе  и лице со ограничена и 
деловна способност и 

- координиран одговор. 
 

3. Содржина и начин на меѓусебната соработка на 
надлежните институции и здруженија 

 
Примената на овој протокол ја унапредува  итната 

соработка помеѓу надлежните институции и здружени-
ја во откривањето и спречувањето на семејното насил-
ство, како и обезбедување на помош и заштита на жрт-
вата/ите. 

Надлежните институции и здруженија заради пре-
венција, спречување и заштита на семејното насилство, 
постапуваат на следниов начин: 

-  преземаат потребни мерки за доследно почитува-
ње на  овој протокол; 


