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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-6103/1
17 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

3578.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15
и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗЗЕМАЊЕ ОД СТОПАНИСУВАЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР ОД ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА
Член 1
Со оваа одлука се иззема од стопанисување недвижна ствар - земјоделско земјиште, лоцирано на КП
бр. 1 м.в. „Шобово“, катастраска култура пасиште, катастарска класа 4, со површина од 1.802.841 м2 и КП
бр. 1, м.в. „Шобово“, катастарска култура пасиште, катастарска класа 5, со површина од 1.093.534 м2, сопственост на Република Македонија, од Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6554/1
18 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

3579.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“, бр.78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ
НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА
ЗДРАВСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЦЕНТРИТЕ ЗА
ЈАВНО ЗДРАВЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување му престанува користењето на движните ствари - средство за дезинфекција
„Тризол“ (течно средство) во количина од 1200 парчиња, 1224 килограми (бруто тежина), односно 1210
килограми (нето тежина).

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
нa трајно користење без надоместок на Министерство
за здравство за потребите на центрите за јавно здравје.
Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување
склучува договор со министерот за здравство со кои се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-6590/1
18 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

3580.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за социјалната заштита („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, 150/15, 173/15, 192/15 и 30/16), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
17.8.2016 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА УСЛОВЕН ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК ЗА СРЕДНО
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА
I. Појдовна основа
Програмата за условен паричен надоместок за
средно образование има за цел подобрување на пристапот и квалитетот на образованието за ученици во средно образование од домаќинства кои се корисници на
право на социјална парична помош.
Со оваа програма ќе се обезбедат дополнителни парични 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 правото на социјална парична помош, како и реализација
на задолжителното средно образование во Република
Македонија.
Оваа програма ќе се спроведува за учебната година
септември 2016/ јуни 2017 година.
II .Корисници
Корисници на оваа програма се ученици од домаќинства кои се корисници на право на социјална парична 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:
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- не остварува право на детски додаток, согласно со
Законот за заштита на децата,
- е запишан како редовен ученик во средно училиште,
- 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, ако:
- е редовен ученик и
- присуствува на најмалку 85% од вкупниот број на
реализирани часови.
Условениот паричен надоместок за средно образование 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 невистинити 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 надоместокот, исплатата ќе се врши на носителот на правото на социјална парична помош, определен од страна
на центарот за социјална работа (во натамошниот
текст: примател на надоместок).
Примателот на надоместокот, исплатата на условениот паричен надоместок за средно образование ја
враќа доколку:
- примил износ повисок од износот утврден со оваа
програма и
- примил неоснована исплата врз основа на невистинити или нецелосни податоци, за кои знаел или морал да знае дека се невистинити или нецелосни.
Условениот паричен надоместок за средно образование остварен врз основа на Програмата за условен
паричен надоместок за средно образование за учебната 2015/2016 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 го известува центарот
за социјална работа за секоја промена која се однесува
на:
- промена на статусот на примателот на надоместокот и на корисникот,
- промена на училиште (корисникот го променил
или го напуштил училиштето) и
- промена на домашната адреса.
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III. Мерки
Годишниот износ на условениот паричен надоместок за средно образование во учебната 2016/2017 година 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 барање за остварување на условен паричен надоместок за
средно образование, почнувајќи од 1 септември 2016
година, а најдоцна до 31 март 2017 година.
Примателот на надоместокот кој го остварил правото на социјална парична помош пред 1 септември 2016
година и поднел барање до 30 септември 2016 година,
ќе оствари право на условен паричен надоместок од
првиот мерен период.
Примателот на надоместокот кој го остварил правото на социјална парична помош по 1 септември 2016
година, ќе оствари право на условен паричен надоместок од денот на поднесување на барањето, а ќе се вклучи 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 наставни 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 следниве мерни периоди:
- прв мерен период од
1.9.2016 година до
31.10.2016 година,
- втор мерен период од 1.11. 2016 година до
31.12.2016 година,
- трет мерен период од 20.1.2017 година до
31.3.2017 година и
- четврт мерен период од 1.4. 2017 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 декември 2016,
- за вториот мерен период во текот на месец февруари 2016,
- за третиот мерен период во текот на месец мај
2017,
- за четвртиот мерен период во текот на месец јули
2017 и
- дополнителна исплата за позитивно решени жалби и задоцнето известување од страна на училиштата
до 31.10.2017 година.
IV. Носители
Оваа програма ќе ја спроведат: Министерството за
труд и социјална политика, центрите за социјална работа, Министерството за образование и наука, средни-
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те училишта и Министерството за финансии, согласно
со Прирачникот за администрирање на Програмата за
условен 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 - Светска банка за Проектот за условени парични надоместоци во износ од 19.300.000,00 евра. Потребните годишни средства за реализирање на оваа програма се
72.000.000,00 денари.
Се проценува, дека со Програмата за условен
паричен надоместок за средно образование ќе бидат опфатени 6.000 ученици од домаќинствата кои
се корисници 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 2016/2017 година, ќе се врши на ист начин
како и исплатата на правото на социјална парична
помош.
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-6031/1
17 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

3581.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за социјална заштита („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, 150/15, 173/15, 192/15 и 30/16), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
17.8.2016 година, донесе
ПРОГРАМА
Д-10 ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ЛИЦА КОИ ДО 18ГОДИШНА ВОЗРАСТ ИМАЛЕ СТАТУС НА ДЕТЕ
БЕЗ РОДИТЕЛИ И БЕЗ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА,
ЗА 2016 ГОДИНА
Појдовна основа
Со оваа програма се предвидуваат мерки за вработување на лицата кои до 18-годишна возраст имале статус на деца без родители и без родителска грижа, а со
цел за нивна интеграција во општествениот живот.
Вработување на овие лица ќе се спроведе согласно
мерките и активностите кои ќе ги преземат носителите,
утврдени со оваа програма.

Корисници
Корисници на оваа програма се лица кои до 18-годишна возраст имале статус на деца без родители и без
родителска грижа.
Мерки
Лицата кои до 18 -годишна возраст имале статус на
деца без родители и без родителска грижа, кои ги исполнуваат условите од оваа програма, ќе се вработуваат во Министерството за труд и социјална политика како помошни технички лица.
Носители
Оваа програма ќе ја спроведува Министерството за
труд и социјална политика, во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација,
Министерството за финансии, центрите за социјална
работа и Канцеларијата на претстедателот на Владата
на Република Македонија.
Министерството за труд и социјална политика:
- ќе обезбеди податоци за бројот на невработените
лица кои до 18-годишна возраст имале статус на дете
без родители и родителска грижа, нивниот степен и
вид на образование;
- постапката за вработување ќе ја спроведе согласно
Законот за работните односи;
- ќе ги информира центрите за социјална работа за
објавениот оглас, со цел за проследување на информацијата до невработените лица кои до 18-годишна возраст имале статус на дете без родители и родителска
грижа;
- ќе ги информира државните институции и од нив
ќе побара да достават податоци за потребниот кадар,
образовниот профил и за слободни работни места во
институцијата;
- ќе иницира постапка за преземање на лицата вработени согласно оваа програма, од страна на другите
државни институции.
Центарот за социјална работа воспоставува евиденција за лицата кои до 18 години имале статус на деца без родители и родителска грижа и доставува извештај за нивниот бројот, како и за степенот и видот на
образование на овие лица до Министерството за труд и
социјална политика.
За спроведување на оваа програма, министерот
за труд и социјална политика ќе формира Координативно тело, составено од претставници на Министерството за труд и социјална политика, Министерството за информатичко општество и администрација, Министерството за финансии и Канцеларијата на Претседателот на Владата на Република
Македонија. Координативното тело ќе ја следи реализацијата на оваа програма и ќе доставува
квартални извештаи за реализација на истата до
Владата на Република Македонија.

