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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 9 алинеја 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.104/19 и 146/19) и член 35 од Законот за извршување 
на Буџетот на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 238/18) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, 
одржана на 28 декември 2019 година,  донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ЗА 2019 ГОДИНА

                                                             
I. Во Програмата за остварувањето на социјалната заштита за 2019 година („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.246/18), точката IV. Средства за остварување на 
социјална заштита, се менува и  гласи:

„ IV. Средства за остварување на социјална заштита
Средствата за остварување на Програмата за социјална заштита за 2019 година во 

Буџетот за 2019 година, на Раздел 150.01 предвидени се следниве буџетски потпрограми:
1. Потпрограма 40 - Центри за социјална работа и Завод за социјални дејности. Во 2019 

година на оваа потпрограма, се предвидени буџетски средства во износ од 467.610.000 
денари средства од основен буџет,  средства од основен буџет (приходи)  во износ од 
1.130.000 денари, средства од самофинансирачки активности во износ од 230.000 денари  
и средства од донации во износ од 360.000 денари.

2. Потпрограма 41 - Дневни центри и прифатилишта за вонинституционална социјална 
заштита. Во Буџетот за 2019 година, на оваа потпрограма се планирани  84.256.000 денари 
средства од основен  буџет, средства од основен буџет (приходи)  во износ од  1.600.0000 
денари, средства од самофинансирачки активности во износ од 290.000 денари  и средства 
од донации во износ од  670.000 денари.

3. Потпрограма 42 - Установи за институционална социјална заштита. Во Буџетот за 
2019 година на оваа потпрограма се планирани  207.678.000 денари средства од основен 
буџет, средства од основен буџет (приходи ) во износ од 12.950.000 денари, средства од 
самофинансирачки активности во износ од  5.060.000 денари  и средства од донации во 
износ од  2.448.000 денари.

4. Потпрограма 44 - Програма за условени парични трансфери. Во Буџетот за 2019 
година на оваа потпрограма се планирани средства средства од основен буџет (приходи)  
во износ од 250.000 денари и средства од заеми 361.000 денари.

5. Потпрограма 4А - Изградба, опремување и одржување на објекти за социјална 
заштита. Во Буџетот за 2019 година на оваа потпрограма се планирани 13.200.000 денари.

6. Потпрограма 46 - Деинституционализација и социјални услуги. Во Буџетот за 2019 
година на оваа потпрограма се планирани средства од во износ од 170.499.000 денари. 

7. Потпрограма 47 - Подобрување на социјалниот сектор. Во Буџетот за 2019 година на 
оваа потпрограма се планирани средства од во износ од 135.478.000 денари, за 
финансирање на активностите предвидени со Проектот за подобрување на социјалните 
услуги,  со средства од заем со Светска банка. 

  8. Потпрограма 50 - надоместоци за социјална заштита. Во Буџетот за 2019 година   на 
оваа потпрограма се планирани  5.998.317.000 денари и тоа:

- на ставка 471 -  5.252.896.000 денари за социјални надоместоци;   
- на ставка 433 - 111.421.000 денари трансфери до Фондот за здравствено осигурување  

и
- на ставка 464 - 634.000.000 денари за разни тренафери.
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9. Потпрограма 51 - надоместоци за цивилни инвалиди од војната. Во Буџетот за 2019 
година на оваа потпрограма се планирани  67.400.000 денари.

10. Потпрограма 54 - надоместоци за заштита на бегалци и азиланти. Во Буџетот за 
2019 година на оваа потпрограма се планирани вкупно 12.640.000   денари средства од 
основен буџет наменети за исплата на права за лицата со признат статус на бегалец, 
лицата под супсидијарна заштита и баратели на азил, надоместок на правата за внатрешно 
раселените лица и лица вратени по основа на договорите за реадмисија.

Распределбата на финансиските средства наменети за социјална заштита е направена во 
согласност со обезбедените средства во Буџетот на Република Македонија за 2019 година, 
со напомена дека во 2019 година ќе се измират и неизмирените обврски по основа на 
правата од 2018 година. 

II. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“.

      Бр. 45-10991/1 Заменик на претседателот
28 декември 2019 година на Владата на Република
            Скопје Северна Македонија,

д-р Бујар Османи, с.р.


