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4665. 
Врз основа на член 42 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија, за 2015 година 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
155/14), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 15.9.2015 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕДУКА-
ЦИЈА НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСО-

НАЛ ЗА 2015 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за едукации на лекари и медицин-

ски персонал за 2015 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 196/14 и 42/15), во делот: „2. 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА“, во ставот 3 из-
носот „40.000.000,00 денари“ се заменува со износот 
„80.000.000,00 денари“, а точката на крајот на речени-
цата се брише и се додаваат зборовите: „од кои 
40.000.000,00 денари се обезбедуваат од Буџетот на Ре-
публика Македонија, а 40.000.000,00 денари се обезбе-
дуваат oд буџетот за самофинансирачки активности на 
Министерството за здравство.“ 

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

 
Бр. 42-9415/1 Заменик на претседателот 

15 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

  

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

4666. 
Врз основа на член 4 од Законот за вработување на 

инвалидни лица („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.  44/00, 16/04, 62/05, 113/05, 29/07, 88/08, 
161/08, 99/09, 136/11, 129/15 и 147/15), министерот за 
труд и социјална политика донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И НАЧИНОТ НА 
ДОДЕЛУВАЊЕ НА НЕПОВРАТНИ СРЕДСТВА 
ОД ПОСЕБНИОТ ФОНД ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА 
УСЛОВИТЕ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА  

ИНВАЛИДНИТЕ ЛИЦА 
 

Член 1 
Во Правилникот за критериумите и начинот на до-

делување на неповратни средства од посебниот фонд 
за подобрување на условите за вработување и работење 
на инвалидните лица („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 156/08) во член 10, во ставот 1 зборо-
вите „планирана набавка“ се заменуваат со зборот „ на-
бавка“ а по зборот „производство “ , се става запирка и 
се додаваат зборовите: „транспортни средства за пре-
воз од и до работа на телесно инвалидни лица“. 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Средствата за опрема од став 1 на овој член се до-

делуваат само доколку работодавачот достави доку-
мент  дека е во функција на  работните задачи кои ги 
извршува инвалидното лице на работното место сог-
ласно наодот издаден од Комисијата од член 5 алинеја 
4 од овој правилник“. 

Член 2 
Член 11 се менува и гласи: 
„Кон пополнетото барање за доделување на сред-

ства за набавка на опрема покрај документите од член 
4 од овој правилник и исполнувањето на условите од 
член 10 од овој правилник, се доставуваат и следните 
документи: 

- опис на техничките карактеристики на опремата 
што е набавена  во кој треба да е содржан и серискиот 
број опремата; 

- извод од банка за платена опрема и фактура во 
оригинал; 

- скица на просторот каде е сместена опремата и 
- декларации и други документи доколку опремата 

е набавена од странство.“ 
 

Член 3 
Во член 18 во ставот 2 зборовите: „на добавувачот 

на опремата и“ се бришат. 
 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 09-8409/1 Министер  за труд 

18 септември 2015 година и социјална политика, 
Скопје Диме Спасов, с.р. 

__________ 
4667. 

Врз основа на член  56 од Законот за социјалната заш-
тита („Службен весник на Република Македонија” 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, 104/15 и 150/15), 
министерот за труд и социјална политика, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИ-
НОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА  СОСТОЈБАТА НА ПРИ-
ХОДИТЕ, ИМОТОТ И ИМОТНИТЕ ПРАВА НА ДО-
МАЌИНСТВОТО, ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА НОСИ-
ТЕЛОТ НА ПРАВОТО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕН-
ТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА 
ПРАВОТО НА СОЦИЈАЛНА ПАРИЧНА ПОМОШ 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на утврдување на  сос-
тојбата на приходите, имотот и имотните права на до-
маќинството, определувањето на  носителот на правото 
и потребната документација за  остварување и користе-
ње на правото на социјална парична помош,  („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 54/13, 
126/13, 11/15, 25/15 и 77/15),  во член 2 по ставот 1 се 
додава нов став 2 кој гласи:  

,,По исклучок од став 1 точка 4 на овој член, прија-
вените или остварените нето приходи од Управата за 
јавни приходи на сите членови на домаќинството кои 
влегуваат во категоријата други приходи согласно про-
писите од областа на даноците, во висина до 30 000 де-
нари на годишно ниво, не се сметаат за приход при ос-
тварување и користење на правото на социјална парич-
на помош“.  

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4. 
 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 10-8342/1 Министер за труд 

14 септември 2015 година и социјална политика, 
Скопје Диме Спасов, с.р. 


