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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ  ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА     
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ВЕВЧАНИ 

 
1. Од должноста членови на Управниот одбор - 

претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом-
Вевчани, поради истек на мандатот се разрешуваат. 

- Наташа Мурчевска, 
- Елена Угриновска. 
2. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Здравствен дом-Вевчани се имену-
ваат: 

- Небојша Баткоски, 
- Гана Илијеска. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Број 23– 8357/1              Претседател на Владата 

 5 ноември 2013 година      на Република Македонија, 
       Скопје             м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3699. 

Врз основа на член 18 став 1 и 2 од Законот за 
државното правобранителство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 87/2007), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 5 ноем-
ври 2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За државен правобранител на Република Македо-

нија се именува Насер Ајдари. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Број 23 – 8358/1              Претседател на Владата 

5 ноември 2013 година       на Република Македонија, 
       Скопје             м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3700. 

Врз основа на член 92, став 3 од Законот за градеж-
но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13 и 137/13), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
5.11.2013 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИТЕТОТ ЗА  
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Решението за определување на членови на Ко-

митетот за градежно земјиште сопственост на Републи-
ка Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 48/11), во членот 1, во алинеја 5, зборовите: 
„Рамиз Мерко - ЗЕЛС“ се заменуваат со зборовите: 
„Ивица Конески - ЗЕЛС“. 

Во алинеја 6 зборовите: „Марјан Ристески - ЗЕЛС“ 
се заменуваат со зборовите: „Зоран Дамјановски - 
ЗЕЛС“. 

Во алинеја 7 зборовите: „Александар Петрески - 
ЗЕЛС“ се заменуваат со зборовите: „Изет Меџити - 
ЗЕЛС“. 

 
Член 2 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 41-8113/1 Претседател на Владата 

5 ноември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3701. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за социјал-
на заштита (“Службен весник на Република Македо-
нија”  бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13 и 79/13),  
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 5.11.2013 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 
НА  НЕВРАБОТЕНИ   ЛИЦА,   КОРИСНИЦИ  НА 

СОЦИЈАЛНА ПАРИЧНА ПОМОШ 
 

I. Вовед 
 

Со  оваа програма се утврдува начинот на обезбеду-
вање на средства за субвенционирање за вработување 
на невработени лица, корисници на социјална парична 
помош како активни баратели на работа во Агенцијата 
за вработување на Република Македонија (во натамош-
ниот текст: Агенцијата). 

  
II. Корисници на субвенцијата 

 
Корисници на оваа програма се членови на дома-

ќинства – корисници на социјална парична помош, ре-
гистрирани како невработени лица, активни баратели 
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на работа во Агенцијата и работодавачи кои вработиле 
и склучиле договор за вработување за најмалку 12 ме-
сеци со  членови на домаќинства – корисници на соци-
јална парична помош, регистрирани како невработени 
лица, активни баратели на работа во Агенцијата  (во 
натамошниот текст:  корисникот). 

Субвенција согласно оваа програма се користи по 
поднесено барање од работодавач до Агенцијата, по 
претходно објавен јавен оглас. 

Приоритет ќе се даде на младите лица, корисници  
на социјална парична помош на возраст од 16 до 29 го-
дини, кои се регистрирани како активни баратели на 
работа во Агенцијата. 

Агенцијата, центарот за социјална работа, работо-
давачот и невработеното лице – корисник на социјална 
парична помош склучуваат четири – партитен договор 
за користење на субвенцијата за вработување на невра-
ботени лица, корисници на социјална парична помош. 

 
III. Извори на средства 

 
Средствата за исплата на субвенционирање за вра-

ботување на невработени лица, корисници на социјал-
на парична помош согласно оваа програма се обезбеде-
ни преку Договорот за заем со Меѓународната банка за 
обнова и развој – Светска банка за реализирање на 
Проектот за условени парични надоместоци во износ 
од 19.300.000,00 евра.  

Потребните средства за реализирање на оваа прог-
рама за 2014 година изнесуваат 12.750.000,00 денари за 
обезбедување на вработување на 125 лица. 

Исплатата на средствата за оваа програма ќе се 
врши согласно Оперативниот прирачник за Програмата 
за условени парични надоместоци за субвенционирано 
вработување.  

 
IV. Висина на субвенција 

 
Вкупниот износ на субвенцијата е 17.000,00 денари 

месечно по вработено лице за период од шест месеци, 
од кои    14.000,00 денари за исплата на бруто месечна 
плата по вработено лице и  3.000,00 денари месечно на 
работодавачот за покривање на трошоците за обука и 
материјали, за период од шест месеци.  

По истекот на  шесте месеци на субвенцијата,  ра-
ботодавачот го задржува работникот најмалку допол-
нителни шест месеци (вкупно 12 месеци). 

Средствата за субвенционирање за вработување на 
невработени лица – корисници на социјална парична 
помош ќе се вратат ако се раскине договорот за врабо-
тување поради непочитување на одредбите од догово-
рот за вработување, не се почитува договорот за суб-
венционирање или доколку Агенцијата констатира де-
ка податоците за користење на субвенцијата се невис-
тинити. 

V. Носители 
 
Оваа програма ќе ја спроведат Министерството за 

труд и социјална политика, центрите за социјална ра-
бота, Агенција за вработување на Република Македо-
нија и Министерството за финансии, согласно со При-
рачник за администрирање на Програмата за субвенци-
онирање за вработување на невработени лица, корис-
ници на социјална парична помош, донесен од Минис-
терството за труд и социјална политика. 

 
VI 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе се применува од 1 ноември 
2013 година до 31 декември 2014 година. 

 
Бр. 41-8026/1 Заменик на претседателот 

5 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3702. 
Врз основа на член 49 став 1 од Законот за научно-

истражувачка дејност („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012, 
24/2013 и 147/2013) и член 40 став 4 од Законот за из-
вршување на Буџетот на Република Македонија за 
2013 година („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.171/2012) Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на  5.11.2013 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА НАУЧНО-ИСТРА-
ЖУВАЧКАТА РАБОТА, ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧ-
КИОТ РАЗВОЈ ВО РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  

ЗА 2013 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за  остварување на научно-истра-

жувачката работа, технолошко-техничкиот развој во 
Република Македонија за 2013 година („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.4/13 и 120/13), во 
точка 1 став 2 по точката 16 се додава нова точка 16-а, 
која гласи: 

„16-a. Стипендии и школарини за специјалистички 
и постдипломски студии за изучување на старо-турски 
јазик,“. 

Во потточката 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 
1.17 и 1.18 Стипендии за млади научно-истражувачки 
кадри - магистерски и докторски студии во земјата и 
странство, во ставот 1 по зборот „Грција“ се става за-
пирка и се додаваат зборовите „стипендии и школари-
ни за специјалистички и постдипломски студии за изу-
чување на старо-турски јазик,“. 

 
Табелата 1 - Преглед на распределените средства за 

научно-истражувачка работа за 2013 година, се замену-
ва со нова табела, која гласи:  


