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Средс тва та од про гра ма та за
суб вен ци о ни ра ње на по тро шу -
вач ка та на енер ги ја за ко рис ни -
ци на со ци јал на по мош не мо -
жат да би дат пред мет на из вр -
шу ва ње. 

Тие им сле ду ва ат на ли ца
што се ко рис ни ци на со ци јал на
по мош. Го ди на ва Ми ни стерс -
тво то за фи нан сии за оваа ста -
вка има изд во е но над се дум де -
сет ми ли о ни де на ри. 

Од Ми ни стерс тво то за труд
и со ци јал на по ли ти ка ве лат де -
ка пра во на овие па ри има ат и
гра ѓа ни што има ат неп ла те ни
сме тки за стру ја и би ле пред мет
на из вр шу ва ње од из вр ши те ли -
те. За да ап ли ци ра ат за суб вен -
ции ко рис ни ци те тре ба да при -
ло жат пла те на сме тка за еле -

ктрич на енер ги ја или цен трал -
но гре е ње, но до кол ку ко ри стат
др ва или не кој друг енер гент за
за топ лу ва ње, до вол но ќе би де
да ја при ло жат и са мо пла те на -
та сме тка (фи скал на сме тка)
или сме тко по твр да за енер ген -
ти те што ги ку пи ле.

- Ко рис ни ци те на на до ме -
сток за суб вен ци о ни ра ње на по -
тро шу вач ка енер ги ја што се
исто вре ме но ко рис ни ци на со -
ци јал на или по сто ја на па рич на
по мош мо ра да има ат пла те на
сме тка за по тро ше на еле ктрич -
на енер ги ја или при ло же на фа -
кту ра или сме тко по твр да за по -
тро шу вач ка на друг вид енер -
гент. Во тој слу чај ќе им би де
исп ла тен на до ме сток во ви си -
на од 900 де на ри. Овој на до ме -

сток не мо же да би де пред мет
на из вр шу ва ње - ве лат од Ми ни -
стерс тво то за труд и со ци јал на
по ли ти ка.

Д-р Ла зар Јо вев ски, до цент
на на уч на та об ласт тру до во и
со ци јал но пра во на прав ни от
фа кул тет „Ју сти ни јан пр ви“ во
Скоп је об јас ну ва де ка во чле нот
104 од За ко нот за из вр шу ва ње
е та кса тив но на ве де но врз кои
при ма ња не мо же да се спро ве -
де из вр шу ва ње. 

- Ток му во сог лас ност со овој
член, по крај дру ги те из зе ма ња,
од из вр шу ва ње се из зе ме ни и
при ма ња та врз ос но ва на со ци -
јал на по мош. Про гра ма та за
суб вен ци о ни ра ње на по тро шу -
вач ка та на енер ги ја е до не се на
во сог лас ност со За ко нот за со -

ци јал на за шти та чле нот 10, ка -
де што освен оваа про гра ма во
си сте мот на со ци јал на за шти та
вле гу ва ат и дру ги ко му нал ни ус -
лу ги. 

Во За ко нот е точ но утвр де на
и ка те го ри ја та на гра ѓа ни те што
мо жат да би дат ко рис ни ци на
оваа про гра ма. 

Цел та на оваа мер ка пред ви -
де на со за ко нот е спре чу ва ње и
на ма лу ва ње на со ци јал ни от ри -
зик кај гра ѓа ни те, а на иста та
ли ни ја е и чле нот 104 од За ко -
нот за из вр шу ва ње, ка де што од
из вр шу ва ње се из зе ме ни при -
ма ња та врз ос но ва на со ци јал -
на по мош. Ова е во сог лас ност
со на че ло то за со ци јал но по ста -
пу ва ње, во сог лас ност со кое се
пред ви ду ва огра ни чу ва ње и из -

зе ма ње при из вр шу ва ње врз
одре де ни пред ме ти и пра ва што
се нуж но не оп ход ни за за до во -
лу ва ње на ос нов ни те жи вот ни
по тре би на долж ни кот и на ли -
ца та што тој спо ред за кон е дол -
жен да ги из др жу ва - ве ли Јо вев -
ски. 

Во пр ви те шест ме се ци од го -
ди на ва суб вен ци и те из не су ваа
800 де на ри за ме сец. Од 1 ју ли
до 31 де кем ври 2016 Ми ни стерс -
тво то за труд и со ци јал на по ли -
ти ка ќе исп ла ќа по 900 де на ри
за суб вен ци о ни ра ње на по тро -
шу вач ка енер ги ја. Средс тва та
ќе се исп ла ќа ат од бу џе тот на
Ми ни стерс тво то за труд и со ци -
јал на по ли ти ка, ме сеч но или во
ди на ми ка до го во ре на со Ми ни -
стерс тво то за фи нан сии.

Па ри те за енер гет ска си ро ма шти ја из зе ме ни од из вр шу ва ње

Над 37 ми ли о ни евра из зе ме ни
од из вр шу ва ње во поп ла ве ни те ре ги о ни
Де ка из вр ши те ли те има ат ду ша по ка жа нај но ва та пре по ра ка на Ко мо ра та со ко ја си те па ри што ги до би ја жи те ли те што на стра даа од поп ла ви те не ма
да би дат пред мет на из вр шу ва ње, а вкупно со донациите се предвидува дека станува збор за 37 милиони евра

Над ми ли он евра до на ции со -
бра ни пре ку Цр ве ни от крст на Ма -
ке до ни ја не ма да би дат пред мет на
из вр шу ва ње, за што па ри те се на -
ме не ти за поп ла ве ни те ли ца чии
ку ќи и имо ти беа уни ште ни во авгу -
стов ски те поп ла ви во скоп ски от и
во те тов ски от ре ги он. До пол ни тел -
но, из вр ши те ли те не ма да ги нап -
ла ќа ат дол го ви те и од па ри те што
Вла да та ќе им ги пре фр ли на овие
до ма ќинс тва, а кои спо ред ре ба -
лан сот на бу џе тот што е во со бра -
ни ска по стап ка из не су ва ат 2,4 ми -
ли јар ди де на ри или не што по ве ќе
од 36 ми ли о ни евра.

Чле нот 104 од За ко нот за из вр -
шу ва ње пред ви ду ва од из вр шу ва -
ње да би дат из зе ме ни при ма ња врз
ос но ва на со ци јал на по мош. Но иа -
ко до на ци и те, ху ма ни тар на та по -
мош и суб вен ци и те не се пре циз -
но на ве де ни во за ко нот, Ко мо ра та
на из вр ши те ли на Ма ке до ни ја им
пре по ра ча на си те из вр ши те ли
овие па ри да ги тре ти ра ат ка ко ед -
но крат на па рич на по мош и да ги
из зе мат од при сил но из вр шу ва ње. 

- Управ ни от од бор на Ко мо ра -
та на из вр ши те ли на Ре пуб ли ка
Ма ке до ни ја, до не се од лу ка да им
пре по ра ча на из вр ши те ли те да го
при ме ну ва ат чле нот 5 од За ко нот
за из вр шу ва ње во пред ме ти те во
кои долж ни кот е со жи ве а ли ште,
од нос но пре сто ју ва ли ште на по -
драч је то над кое е утвр де на криз -
на со стој ба врз ос но ва на од лу ка
на Вла да та на РМ за по сто е ње
криз на со стој ба за ра ди зго ле мен
обем на вр не жи и поп ла ви на дел
од те ри то ри ја та на РМ, за вре ме -
тра е ње на од лу ка та на Вла да та за
криз на со стој ба.

Исто та ка се пре по ра чу ва из -

вр ши те ли те да го при ме ну ва ат
чле нот 104 т. 3 од За ко нот за из вр -
шу ва ње во слу чај на соз на ни ја за
при ли ви на сме тка на долж ник,
при ли ви што се по ос но ва на до на -
ци ја, ху ма ни тар на по мош, обес -
ште ту ва ње, до пол ни тел на по мош
за исп ла та на за гу би пре диз ви ка -
ни од при род ни не по го ди, од нос -
но ед но крат на па рич на по мош до -
де ле на на ли ца што се наш ле во по -

лож ба на со ци ја лен ри зик по ра ди
пре тр пе на при род на не по го да, во
сог лас ност со За ко нот за со ци јал -
на за шти та - со оп шти Ко мо ра та на
из вр ши те ли. Спо ред про це ни те на
Вла да та во поп ла ве ни те по драч ја
има око лу пет ил ја ди се мејс тва. 

Од Ми ни стерс тво то за труд и
со ци јал на по ли ти ка ве лат де ка ко -
рис ни ци те на средс тва та од со ци -
јал на та за шти та и од дет ска та за -

шти та што жи ве ат во поп ла ве ни -
те ре ги о ни, тре ба да по диг нат по -
твр да де ка се ко рис ни ци на не кое
пра во од Цен та рот за со ци јал ни ра -
бо ти и да го при ло жат кај из вр ши -
те ли те. 

- Ни ту ед но пра во од со ци јал -
на та за шти та и од дет ска та за шти -
та не смее да би де пред мет на из -
вр шу ва ње од стра на на из вр ши тел
(со ци јал на па рич на по мош, по сто -

ја на па рич на по мош, ед но крат на
па рич на по мош, итн.) во сог лас -
ност со За ко нот за за шти та на де -
ца член 6 и 10 и од За ко нот за из -
вр шу ва ње член 5 став 1. Ко рис ни -
ци те тре ба да по диг нат по твр да де -
ка се ко рис ни ци на не кое пра во од
Цен та рот за со ци јал ни ра бо ти и да
го при ло жат кај из вр ши те ли те - ве -
лат од Ми ни стерс тво то за труд и
со ци јал на по ли ти ка.

ЈП „Во до вод и ка на ли за ци ја“ - Скоп је со -
оп шти де ка гра ѓа ни те од по драч ја та по го де -
ни од поп ла ви те не тре ба да ги пла ќа ат сме -
тки те за по тро ше на во да што ќе ги до би јат,
а се од не су ва ат за ме се ци те август, сеп тем -
ври и октом ври 2016 го ди на. Овие сме тки
не ма да стиг нат до из вр ши тел. „Тоа е во сог -
лас ност со па кет-мер ки те на Вла да та на Ре -
пуб ли ка Ма ке до ни ја, кои се на ме не ти за гра -

ѓа ни те во по го де ни те по драч ја од поп ла ви -
те што го за фа ти ја скоп ски от ре ги он. Управ -
ни от од бор на ЈП „Во до вод и ка на ли за ци ја“
- Скоп је до не се од лу ка со ко ја е уре де но ос -
ло бо ду ва ње то на ко рис ни ци те од пла ќа ње
за по тро ше на во да од криз ни те ре ги о ни, за -
фа те ни од поп ла ва та од 6 август. Од лу ка та
има сог лас ност и од со ве тот на гра дот Скоп -
је“, стои во со оп ште ни е то.

Оштетените три ме се ци
не ма да пла ќа ат сме тки за во да

Спо ред ана ли зи те на Цен та рот за со -
ци јал ни ра бо ти око лу 650 се мејс тва што
жи ве ат во поп ла ве ни те по драч ја се при -
ма те ли на па рич ни пра ва од со ци јал на
и дет ска за шти та што не под ле жат на из -
вр шу ва ње. 

Овие се мејс тва се при ма те ли на со -
ци јал на па рич на по мош, по сто ја на па -

рич на по мош, до да ток за мо бил ност,
до да ток за сле пи ло, до да ток за глу -
вост, по мош и не га од тре то ли це и по -
се бен до да ток за де ца со преч ки во раз -
во јот. 

Тие ќе до би јат зго ле му ва ње на па рич -
на та по мош во на ред ни те три ме се ци за
пе де сет про цен ти. 

Вкупно 650 поплавени се мејс тва
до би ва ат со ци јал ни на до ме сто ци 
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