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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 41-6904/1 Претседател на Владата
29 октомври 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

3575.
Врз основа на член 36 став 5 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 29.10.2013 година, донесе

П Р О Г Р А М А
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ЛИЦА СО ИНВАЛИДНОСТ 

ЗА 2013/2014 ГОДИНА

1. Со оваа програма се уредуваат  мерките, услови-
те и начинот на бодување при  вработување на инвалид-
ни лица во 2013/2014 година.

I. Корисници
 
Корисници на оваа програма  се невработени лица 

со инвалидност/лица со оштетен вид (слабовидни и 
слепи), лица со оштетен слух (наглуви и глуви), лица 
со пречки во гласот, говорот и јазикот, лица со телесна 
инвалидност (тешка и потешка телесна инвалидност), 
лице со пречки во менталниот развој (лесни и умерени 
пречки), лица со комбинирани пречки и инвалиди на 
трудот кои што немаат засновано работен однос и кои 
што поради степенот на инвалидност имаат специфич-
ни потреби во работењето и се работоспособни, врз ос-
нова на наод и мислење од надлежен стручен орган или 
комисија за оцена на работната способност на Фондот 
на пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија.

Вработените лица со инвалидност ќе бидат превзе-
мени во јавните и државните институции.

II. Мерки

Лицата со инвалидност кои ги исполнуваат услови-
те од оваа програма ќе се вработуваат во Јавното прет-
пријатие за стопанисување со шуми Македонски шуми 
согласно со Законот за работните односи. Потоа, лица-
та со инвалидност ќе се распоредат во државната адми-
нистрација, јавните претпријатија и установи, агенции, 
фондови, единици на локалната самоуправа, правни ли-
ца кои вршат јавни овластувања, здравствени установи 
и образовни институции.

Распоредувањето ќе се реализира по претходно ут-
врдени потреби  од страна на институциите и според 
способностите и квалификациите на лицата со инвалид-
ност утврдени со мислење на надлежна комисија.

III. Носители

Оваа програма ќе ја спроведува Јавното претприја-
тие за стопанисување со шуми Македонски шуми, во 
соработка со Генералниот секретаријат при Владата на 
Република Македонија, Министерството за труд и соци-
јална политика, во соработка со Министерството за ин-
форматичко општество и администрација, Министер-
ството за финансии, Агенцијата за администрација, цен-
трите за социјална работа и Канцеларијата на претседа-
телот на Владата на Република Македонија.

 Јавното претпријатие за стопанисување со шуми 
Македонски шуми:

- ќе подготви измени и дополнувања на актот за 
внатрешна организација и систематизација за работни 
места;

- во соработка со другите носители на оваа програ-
ма ќе изготви јавен оглас за реализација на оваа прог-
рама. Во огласот ќе се објават работните на кои граѓа-
ните на Република Македонија може да се пријават за 
да бидат корисници на оваа програма, како и условите 
и критериумите за аплицирање;

- ќе објави јавен оглас на својата веб страна, како и 
во пишани и електронски медиуми со примена на знако-
вен јазик и браево писмо. Периодот на траење на јавни-
от оглас ќе изнесува 30 дена.;

- постапката за вработување ќе ја спроведе согласно 
Законот за работните однос;

- заедно со останатите носители ќе иницира поста-
пка за преземање на лицата вработени согласно оваа 
програма, од страна на другите институции, согласно 
Законот за државни службеници, Законот за јавни служ-
беници и Законот за работните односи. Постапката за 
преземање ќе се спроведе по завршувањето на изборот 
на корисниците на оваа програма.

Министерството за труд и социјална политика:
- ќе обезбеди податоци за бројот на невработени ли-

ца со инвалидност, нивниот степен на инвалидност и 
вид на образование; 

- ќе ги информира  центрите за вработување и цен-
трите за социјална работа за објавениот оглас, со цел за 
проследување на информацијата до невработените ли-
ца со инвалидност;

- 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 вра-
ботени согласно оваа програма, од страна на органите 
на државната администрација, јавните претпријатија и 
установи,агенции, фондови, единици на локалната са-
моуправа, правни лица кои вршат јавни овластувања, 
здравствени установи и образовни институции.

Агенцијата за вработување: 
- ќе доставува податоци од евиденцијата за лицата 

со инвалидност и доставува извештај за нивниот број, 
како и за видот и степенот на нивната инвалидност, 
вид и степен на образование како и возрасна структура 
на овие лица до Министерството за труд и социјална 
политика.

Услови и бодување

1. Бодувањето на граѓаните кои ќе аплицираат на 
оваа програма ќе се спроведе согласно следните ус-
лови:

- години на невработеност - 40 бода за лицата со ин-
валидност кои што најдолго се невработени, пропорци-
онално помалку бодови за останатите согласно перио-
дот на невработеност: личен 

- приход на лицето со инвалидност – 30 бода за ли-
це со инвалидност со 0 приходи, пропорционално по-
малку бодови за лица со инвалидност кое што има лич-
ни приходи

- приход на домаќинство – 20 бода за лице со инва-
лидност од домаќинство со 0 приходи, пропорционал-
но помалку бодови и

- за лица со инвалидност од домаќинства во кои 
што има приходи и самохран родител, еднородителско 
семејство или домаќинство во коешто два или повеќе 
членови се лица со инвалидност-10 бода.

2. При оцена на критериумот приходи на дома-
ќинство ќе се земе состојбата на приходи на 01.01.2013 
година.
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3. Социјалната парична помош, посебниот додаток, 
паричниот надомест за помош и нега од друго лице и 
додатокот за слепило/мобилност не се земаат како при-
ход на кандидатот и членовите на домаќинството.

4. При изборот за вработување ќе се води сметка за 
принципот за еднаква и правична застапеност на заед-
ниците во Република Македонија.

5. При изборот за вработување ќе се води сметка на 
застапеноста на видот и степенот на инвалидност спо-
ред бројот на поднесените барања на овој оглас.

6. При распоредувањето на избраните кандидати ќе 
се има во предвид наодот и мислењето на Комисијата 
за определување на работи кои може да ги извршува ин-
валидното лице на соодветно работно место.

Условите предвидени со Програма по службена 
должност ќе ги проверуваат надлежните институции: 

Министерството за труд и социјална политика, во 
соработка со Министерството за внатрешни работи 
Агенцијата за вработување, Фондот на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија, Управата за 
јавни приходи и Управа за водење на матични книги. 
За спроведување на оваа програмата за вработување, 
министерот за труд и социјална политика ќе формира 
Координативно тело,  составено  од  претставници на 
Министерството за труд и социјална политика, Минис-
терството за информатичко општество и администра-
ција, Министерството за финансии, Агенцијата за адми-
нистрација и Канцеларијата на  Претседателот на Вла-
дата на Република Македонија. Координативното тело 
ќе ја следи реализацијата на оваа програма и ќе доставу-
ва квартални извештаи за реализација на истата до Вла-
дата на Република Македонија.

IV. Извори на средства

Во 2013/2014 година се планира вработување на 
300 лица со инвалидност, за што се обезбедeни сред-
ства во Буџетот на Република Македонија за 2013/2014 
година.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето  во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 41-7976/1 Претседател на Владата
29 октомври 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

3576.
Врз основа на член 30, став 2 од Законот за инова-

циската дејност („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 79/2013 и 137/2013), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 29 октомври 2013 
година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УПРАВ-
НИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И 

ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

1. За претседател на Управниот одбор на Фондот за 
иновации и технолошки развој се именува:

- Гоце Новачевски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Број 23-7890/2                   Претседател на Владата
29 октомври 2013 година        Република Македонија,

    Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

3577.
Врз основа на член 54 став (3), од Законот за семен-

ски и саден материјал за земјоделски растенија („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 39/06, 89/08, 
171/10, 53/11 и 69/13), министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА  ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КО-
ЛИЧИНИТЕ, УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ЧУВА-
ЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИТЕ ПРИМЕРОЦИ ОД ВИ-
ДОВИ И СОРТИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕ-
НИЈА,  КАКО И  НАЧИНОТ НА  РАБОТА НА ГЕН 

БАНКАТА

Член 1
     Во Правилникот за количините, условите и начи-

нот на чување на референтните примероци од видови и 
сорти на земјоделски растенија, како и начинот на рабо-
та на Ген банката (”Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.144/11), во членот 2 по став (5) се додава 
нов став (6), кој гласи:

„(6) Ревитализација на Ген банка е преземање на 
оперативни мерки и активности за обновување на по-
стоечката или набавка на нова опрема, како и одржува-
ње и обновување на примероците во Ген банката.“ 

Член 2
Во член 6 во ставот (2) по зборот „примероци“ се 

додаваат зборовите: „како и  за преземање на оператив-
ни мерки и активности за ревитализација на Ген банка-
та “.

Член 3
 Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”.

Бр.18-273/5 Министер за земјоделство,
22 октомври 2013 година шумарство и водостопанство,

Скопје Љупчо Димовски, с.р.
__________

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

3578.
Врз основа на член 109, став 3 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и член 7, став 1 од Деловникот на 
Уставниот суд на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 70/92), Уставни-
от суд на Република Македонија на седницата одржана 
на 1 ноември 2013 година, донесе

О Д Л У К А

1. За претседател на Уставниот суд на Република 
Македонија се избира Елена Гошева, судија на Устав-
ниот суд на Република Македонија.

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

Су. бр. 825/13       Претседател
1 ноември 2013 година на Уставниот суд на Република

Скопје Македонија,
Елена Гошева, с.р.


