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Почитувани,  

 

Управата за прашања за борците и воените инвалиди (УПБВИ), која функционира како самостоен орган при 

Министерството за труд и социјална политика, согласно со своите надлежности,  креира политики и обезбедува социјална 

сигурност и заштита на борците и воените инвалиди и на членовите на нивните семејства.  

Политиките кои ги имплементира УПБВИ се однесуваат на заштитата на  борците од Антифашистичката војна и од сите 

нациналноослободителни војни на Македонија и на членовите на нивните семејства, воените инвалиди, учесниците на 

безбедносните сили и  членовите на нивните семејства, припадниците на вооружените сили на поранешната ЈНА, конфликтот 

во РМ во 2001 година, како и заштитата на нивните семејства, која се гарантираат со посебни законски прописи за кои се 

обезбдуваат финансиски средства од Буџетот на РМ преку Министерството за труд и социјална политика.   

Стратешкиот план е документ во кој  е утврдена програмата за остварување на сите  права на борците,  воените инвалиди 

и членовите на нивните семејства заради  обезбдување на   социјална сигурност.   

Очекувам имплементацијата на Стратешкиот план за периодот 2017-2019 година на УБВИ, со    целосна и поголем 

посветеност на вработените, во целост да се релизира, со што ќе се придонесе  за  обезбедување на поголема сигурност на 

борците и воените инвалиди и  нивните семејства, согласно со целите, приоритетите и политиките на Министертсвото за труд и 

социјална политика, кои се усогласени со Програмата за работа на Владата на Република Македонија.  

 

Скопје, 2017 година  

                                                                                       Министертсво за труд и  

                                                                                        социјална политика 

                                                                                                  Министер,  

                                                                                          Ибрахим Ибрахими 
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1. ВОВЕД 

Стратешкиот план на УПБВИ за периодот 2017-2019 година, претставува пишан документ, во кој се наведени главните 

карактеристики на УПБВИ, како што се: мисија, визија, задачи и обврски на органот, специфичности, организационата 

структура на  УПБВИ, подрачните единици, координирани со  приоритетните цели на МТСП, кои се во корелација со Одлуката 

за утврдување на стратешките приоритети на Влaдата на Република Македонија во 2017 година. Исто така, направен е осврт на 

постигнатите резултати за 2015 и 2016 година.  Во  делот на матрицата е дефиниранa  програмaта, потпрограмите и активности 

на УПБВИ. Стратешкото планирање, како сет од избор на активности, претставува организиран процес на колективни промени, 

кои опфаќаат цели, ресурси, критериуми за избор, структури, организациони, институционални и персонални односи, кои ја 

сочинуваат сржта на овој процес. Стратешкиот план, како основен инструмент, ги одразува приоритетите, целите и задачите на 

УПБВИ, координирани со приоритетните цели на МТСП, кои се во согласност со стратешките приоритети на Владата на 

Република Македонија, за период на временска рамка од три години.  

Овој стратешки план, претставува водич на сите вработени во УПБВИ, во однос на исполнување на нивните задачи, 

принципи, вредности, начела3 и обврски. Функцијата на самиот документ, имплицира потреба од анализа на програмата и 

потпрограмите, како и мониторинг  на постигнатите резултати. Консекветно на тоа, се наметнува потреба од идни насоки за 

следните чекори кои треба да се преземат, со цел постигнување на посакуваните резултати на УПБВИ, координирани со  

приоритетните и целите на МТСП, кои произлегуваат од стратешките приоритети и цели на Владата на Република Македонија. 

                                                 
3 Принципите, вредностите и начелата на УПБВИ како орган во состав се исти како и тие кои се наведени во Стратешкиот план  на МТСП.  
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Реализацијата на програмата, потпрограмите и активностите кои произлегуват од стратешките приоритети и цели на 

Владата на Република Македонија, ќе овозможат: 

� Имплементирање на развој на социјалната сигурност, преку системите  на  заштита на борците и воените инвалиди и на 

членовите на нивните семејства, согласно со постојните прописи на Р. Македонија,  консеквентно на   современите текови 

на живеење, која е утврдена како дејност од јавен интерес, која ја остварува државата во согласност со начелото на 

социјална праведност. Имено, истата се имплементира преку систем на политики, мерки и активности за спречување и 

надминување на основните социјални ризици на кои се изложени овие посебни категории на корисници во текот на 

животот и 

� Развивање на објективни, ефикасни, ефективни и усогласени  политики,  вертикални и хоризонтални активности во 

органот, согласно со буџетскиот лимит, кој произлегува од Законот за буџетите, со цел да се придонесе за остварување на 

стратешките приоритети  и цели на Владата на Република Македонија.   

 

1.1. МИСИЈА НА УПБВИ 

 

Креирање и имплементација  на политики со кои ќе се  обезбеди социјална сигурност и заштита на борците, воените 

инвалиди и на членовите на нивните семејства. 

1.2.  ВИЗИЈА НА УПБВИ 

 

Обезбедување на проактивно-инклузивна социјална сигурност  на борците, воените инвалиди и на членовите на нивните 

семејства. 
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1.3. ЗАДАЧИ И ОБВРСКИ НА УПБВИ 

 

УПБВИ, својата мисија ја остварува преку спроведување  на следниве надлежности и тоа: 

� Обезбедување на проактивна инклузивна социјална сигурност и заштита на оваа посебна категорија на граѓани на 

Република Македонија, која ги инкорпорира политиките за  заштита на борците, воените инвалиди и членовите на 

нивните семејства,  на припадниците на безбедносните сили  и за учесниците во НОВ и 

� Развој и имплементација на ефикасни, ефективни, хоризонтално-вертикални политики, согласно со проектираниот 

буџет на МТСП.  

 

1.4. СПЕЦИФИЧНОСТ НА УПБВИ ВО ОДНОС НА MТСП 

 

Специфичноста на УПБВИ во однос на  МТСП, произлегува од фактот што во Управата се креираат единствени политики кои 

се однесуваат на заштитата на: 

� Борците од Антифашистичката војна и од сите нациналноослободителни војни на Македонија и на членовите на нивните 

семејства; 

� Воените инвалиди, на учесниците во безбедносните сили на Република Македонија и  членовите на нивните семејства; 

� Припадниците на  вооружените сили на поранешната ЈНА, на членовите на нивните семејства, кои не по своја вина 

   учествуваа  во  војните во републиките на поранешната СФРЈ и 

� Конфликтот во РМ во 2001 година, како и заштитата на членовите на нивните семејства. 

 

Специфичноста на УПБВИ во однос на  МТСП се однесува и на: 
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� Следење и спроведување на прописите од надлежност на УПБВИ и нивната усогласеност со меѓународните прописи; 

� Подготвување на предлог закони и други прописи од боречката и инвалидската заштита и нивно следење; 

� Стручна обработка и давање мислење од значење и примена на односите во овој домен, кои се уредени со закон или друг 

акт; 

� Планирање на потребните средства и исплатата на средства за боречка и инвалидска заштита и  

� Следење на состојбите на гробиштата и гробовите на паднатите борци. 

      

1.5. СТРУКТУРА НА УПБВИ 

УПБВИ согласно со Правилникот за внатрешна организација на Министерството за труд и социјална политика и  

Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за труд и социјална политика, организациски е 

поделено на: 

Сектор за боречка и инвалидска заштита со 2 одделениј и тоа:  

-Одделение за остварување на права од  боречка и инвалидска заштита организирано со извршители во 34 подрачни 

оделенија и тоа: 5 ПО во Скопје и по 1 ПО во Битола, Берово, Македонски Брод, Валандово, Виница, Велес, Гевгелија, Гостивар, 

Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Кратово, Крива Паланка, Крушево, Куманово, Неготино, Охрид, 

Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Свети Николе, Струга, Струмица, Тетово и Штип . 

-Одделение за евиденција и контрола на остварени права од боречка и инвалидска заштита.   

1.6. УПБВИ ВО ОДНОС СО МТСП 

  Согласно со Законот за организација на органите на државната управа, УПБВИ е орган во состав на МТСП. 

  Во УПБВИ утврден е организацискиот облик со еден сектор и две  одделение со директор , кој раководи со УПБВИ.   
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1.7. ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ  НА  УПБВИ 

 

УПБВИ за следниот тригодишен период  постави среднорочни цели, согласно со стратешките приоритети и целите на 

МТСП, а  кои произлегуват од Одлуката на Владата на РМ во 2017 година и сет на други национални стратешки документи. 

Истите се дефинирани врз основа на:  потребите на главните корисници на услугите; заштитата на борците од 

Антифашистичката војна и од сите нациналноослободителни војни на Македонија и  членовите на нивните семејства; на 

воените инвалиди и  членовите на нивните семејства; на учесниците во безбедносните сили на Република Македонија и  

членовите на нивните семејства; на припадниците на  вооружените сили на поранешната ЈНА и  членовите на нивните 

семејства, кои не по своја вина учествуваа во  војните во републиките на поранешната СФРЈ; конфликтот во РМ во 2001 година, 

како и заштитата на членовите на нивните семејства. Приоритетите и целите на УПБВИ се утврдени согласно со направената 

анализа за внатрешното и  надворешното  опкружување,  актуелната социо- економска состојба, социјалната инклузија,  со цел 

исполнување на обврските координирани со  приоритетните цели на МТСП, кои се во корелација со Одлуката за утврдување на 

стратешките приоритети на Владата на Република Македонија во 2017 година и сет на други национални документи. 

Стратешки приоритет  и цели на Владата на РМ  во 2016 година, претставено по програма во кои се идентификуваше 

УПБВИ во состав на Министерството за труд и социјална политика  е:  

Програма: Заштита на борците, воените инвалиди, членовите на нивните семејства и  членовите на семејствата на паднатите 
борци  произлегува од стратешкиот приоритет на Владата на Република Македонија  во 2017 година:  

- Зголемување на економскиот раст и на вработеноста, пораст на животниот стандард на граѓаните и подобар и поквалитетен живот. 
 

Kако и приоритетни цели од оваа одлука: 

- Намалување на социјалната исклученост на различни социјални ризични групи, преку креирање на политики за намалување на 
сиромаштијата,  инклузивни политики за поголема социјална сигурност на населението и креирање на демографски политики;  

- Создавање на ефикасен систем за заштита и почитување на човековите права и слободи и нивна заштита; 
- Интегрирано, ефикасно и модерно работење на администрацијата и обезбедување на услуги целосно приспособени на 
потребите на граѓаните и бизнис заедницата. 
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Стратешки приоритет на УПБВИ кој е во корелација со МТСП се: 

• Обезбедување на подостапни  услови за остварување на правата на борците, воените инвалиди, членовите на семејствата 

на паднатите борци, како и обезбедување на услови за нивна реализација. 

Стратешки цели  на УПБВИ кои се во корелација со МТСП се: 

• Унапредување на системот на правата, услугите од социјална заштита и намалување на социјалната исклученост на 
лицата во социјален ризик (вклучувајќи ги овие категории на лица); 

• Подобрување на животниот стандард  на борците, воените инвалиди, членовите на семејствата на паднатите борци и 

• Доследно почитување на човековите права.  

 

                                                          1.8. ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИТЕ  РЕЗУЛТАТИ НА УПБВИ ВО 2015 ГОДИНА  

 

             УПБВИ  како орган во состав на МТСП, се ангажира за обезбедување и остварување на правата на борците, воените 

инвалиди, на припадниците на безбедносните сили на РМ, на членовите на нивните семејства и членовите на семејствата на 

паднатите борци, уредени со посебните прописи од областта на боречко инвалидската заштита. 

             УПБВИ заедно со вработените во подрачните единици задолжени  за работите и задачите од областа на боречко 

инвалидската заштита од 01.01. до 31.12.2015 година донесе вкупно 760 решенија, за остварени права  согласно со закон и тоа: 

� По Законот за правата на воените инвалиди на  на членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на 

паднатите борци, донесени се вкупно  507 решенија; 

� По Законот за материјално обезбедување на учесниците во НОВ,  донесени се вкупно 99 решенија; 

� По Законот за правата на носителите на Партизанска споменица 1941 година, на лицата одликувани со орден на народен 

херој и на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година, донесени се 

вкупно 2 решенија; 

� Лекарската комисија за бањско и климатско лекување донела вкупно  131 наоди и мислења од кои 106 корисници се 

упатени за користење на бањско и климатско лекување; 
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� Комисијата од лекари вештаци за бањско и климатско лекување има решавано по 4 приговори; 

� Против првостепените решенија поднесни се 36 жалби; 

� Против второстепените решенија поднесени се 21 тужби и поведени се управни спорови, пред надлежните судови;  

� Лекарските комисии донеле вкупно 270 наоди и мислења по кои се донесени решенија за правата и за упатување во бањи.  

� Донесени се 23 решенија за исплата на надомест за работата на лекарските комисии. 

� Потпишани се 6 договори за бањско и климатско лекување на воените инвалиди со бањско климатските лекувалишта во 

Републиката.            

  

1.9. ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ НА УПБВИ ВО 2016 ГОДИНА  

          Постигнати резултати во 2016 година: 

 

   УПБВИ  како орган во состав на МТСП, се ангажира за обезбедување и остварување на правата на борците, воените инвалиди, 

на припадниците на безбедносните сили на РМ, на членовите на нивните семејства и членовите на семејствата на паднатите 

борци, уредени со посебните прописи од областта на боречко инвалидската заштита. 

             УПБВИ заедно со вработените во подрачните единици задолжени  за работите и задачите од областа на боречко 

инвалидската заштита од 01.01. до 31.12.2016 година донесе вкупно 646 решенија, за остварени права  согласно со закон и тоа: 

� По Законот за правата на воените инвалиди на членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на 

паднатите борци, донесени се вкупно  446 решенија; 

� По Законот за материјално обезбедување на учесниците во НОВ,  донесени се вкупно 56 решенија; 

� По Законот за правата на носителите на Партизанска споменица 1941 година, на лицата одликувани со орден на народен 

херој и на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година, донесени се 

вкупно 4 решенија; 

� Лекарската комисија за бањско и климатско лекување донела вкупно  140 наоди и мислења од кои 132 корисници се 

упатени за користење на бањско и климатско лекување; 

� Против првостепените решенија поднесни се 35 жалби; 
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� Против второстепените решенија поднесени се 2 тужби и поведени се управни спорови, пред надлежните судови;  

� Лекарските комисии донеле вкупно 282 наоди и мислења по кои се донесени решенија за правата (142) и за упатување во 

бањи; 

� Донесени се 17 решенија за исплата на надомест за работата на лекарските комисии и 

� Потпишани се 6 договори за бањско и климатско лекување на воените инвалиди со бањско климатските лекувалишта во 

Републиката.             

 

  2. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИЈАТА НА УПБВИ ЗА ПЕРИОДОТ 2017-2019 ГОДИНА 

ПРОГРАМИ И ПОТПРОГРАМИ  

 

2. 1. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА– ЗАШТИТА НА БОРЦИТЕ, ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ, ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ 
СЕМЕЈСТВА И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВАТА НА ПАДНАТИТЕ БОРЦИ    

А: Оправданост и дизајн на Програмата  

2.1. 1. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА– ЗАШТИТА НА БОРЦИТЕ, ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ, ЧЛЕНОВИТЕ НА 
НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВАТА НА ПАДНАТИТЕ БОРЦИ    

А: Оправданост и дизајн на Програмата 

 

Образложение на Програмата:  ЗАШТИТА НА БОРЦИТЕ, ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ, ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА 
И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВАТА НА ПАДНАТИТЕ БОРЦИ   произлегува од стратешките приоритети од Одлуката  на 
Владата на Република Македонија  во 2017 година:  

-Зголемување на економскиот раст и на вработеноста, пораст на животниот стандард на граѓаните и подобар и 

поквалитетен живот: 



 12 

 

Kако и приоритетните цели од оваа одлука: 

• Намалување на социјалната исклученост на различни социјални ризични групи, преку креирање на политики за 

намалување на сиромаштијата,  инклузивни политики за поголема социјална сигурност на населението и креирање на 

демографски политики;  

• Создавање на ефикасен систем за заштита и почитување на човековите права и слободи и нивна заштита; 

• Интегрирано, ефикасно и модерно работење на администрацијата и обезбедување на услуги целосно приспособени на 

потребите на граѓаните и бизнис заедницата; 

 

2. НПАА   

 

     3.Стратешки приоритети  на УПБВИ во корелација со органот на државната управа (МТСП):  

• Обезбедување на подостапни услови за остварување на правата на борците, воените инвалиди, членовите на 

семејствата на паднатите борци, како и обезбедување на услови за нивна реализација. 

3.1.Цели на УПБВИ во корелација со органот на државната управа (МТСП):  

• Унапредување на системот на правата, услугите од социјална заштита,  и намалување на социјалната исклученост на 

лицата во социјален ризик (вклучувајќи ги овие категории на лица); 

• Подобрување на животниот стандард и квалитетот на живот на борците, воените инвалиди, членовите на нивните 

семејства на паднатите борци и  

• Доследно почитување  на човековите права 
 

 

Програмата е:                               �     хоризонтална                                   Х     вертикална 
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Назив на Потпрограмата:  Заштита на борците, воените 

инвалиди,членовите на нивните семејства и на 

членовите на семејствата на паднатите борци    

Цел на Потпрограмата: 
•  Унапредување и остварувањето на правата и услугите од 

областа на боречко инвалидската заштита; 

 

Показатели за успех на Потпрограмата:   
• Правата од боречко – инвалидска заштита остварени во рок, обем и начин, утврден согласно со Законот за правата на 

воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на паднатите борци;  

• Имплементација на Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на РМ и на членовите на 
нивните семејства;  

•  Имплементација на Законот за посебните права на учесниците во мировните операции и операциите за колективна 
одбрана надвор од територијата на РМ и на членовите на нивните семејства и 

• Склучени договори за работа на лекарските комисии кои донесуваат наод и мислење за утврдување на процентот на 

инвалидност во прв и втор степен,  за упатување на бањско и климатско лекување и склучување на договори со бањско 

– климатските лекувалишта. 

 

 

 

 

 
 Очекувани резултати од  Потпрограмата 

 
Резултат 1: 

 Остварување и исплата на правата од боречко - инвалидска 
заштита. 

 

Показател за успешност:  

-Донесени рeшенија согласно со Законот за правата на воените 
инвалиди на членовите на нивните семејства и на членовите на 
семејствата на паднатите борци во првостепена постапка, од кои; 
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-Донесени решенија за инвалидитет;  

-Решенија за корисници на семејна инвалиднина;  

-Решенија за инвалидски додаток ; 

-Решенија за додаток за нега и помош; 

- Решение за користење на ортопетски додаток 

-Решенија за додаток на деца и 

-Решенија за престанок на право. 

- 

Резултат 2: 

Остварување и исплата на правото на здравствено 
осигурување и здравствена заштита со плаќање на 
пропишаната партиципација  за лекување од средствата на 
Буџетот на РМ. 

Показател за успешност: 

 -Број на осигурени лица и  

-Донесени решенија за здравствена заштита. 

Резултат 3:  

Остварување и исплата на правото на бањско и климатско 
лекување. 

Показател за успешност: 

-Број на барања за бањско и климатско лекување,   

- Број на донесени наоди и мислења; 

- Број на корисници на правото на бањско и климатско лекување 
и 

-  Број на склучени договори со бањско климатски лекувалишта. 

Резултат 4: 

Остварување и исплата на правото на патничко моторно 
возило и бесплатен и повластен превоз. 

Показател за успешност: 

-Број на купени моторни возила  и 

- Број на барања за бесплатен и повластен превоз (можност за три 
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 пати во годината) со автобус и железница низ територијата на РМ. 

Резултат 5:  

Остварување и исплата на еднократна парична помош, 
заостанати примања и сместување во установа-дом. 

 

Показател на успешност 

-Број на корисници за исплата на еднократна парична помош, 
заостанати примања и сместување во установа-дом, 

-Донесени решенија за еднократна парична помош;  

-Донесени решенија за заостанати примања и 

-Донесени решенија за сместување во установа-дом. 

Резултат 6:  

Исплата на надомест на лекарските комисии за донесени 
наоди  и мислења за утврдување на инвалидитет, потребата 
од додаток за нега и помош, степен на ортопедски додаток, 
способност за работа и бањско и климатско лекување. 

Показател на успешност 

-Донесени наоди и мислења во првостепена постапка;  

-Донесени наоди и мислења во второстепена постапка 
(позитивни/негативни)  и 

-Наоди и мислења за бањско и климатско лекување. 

 

 

Назив на Потпрограмата:  Заштита на носители на 

партизанска споменица и на корисниците на 

материјално обезбедување 

Цел на Потпрограмата: 
•  Обезбедување  годишно закрепнување на носителите на 

партизанска споменица; 
• Подигање на материјалниот стандард на учесниците од 

НОБ во СФРЈ и 
• Здравствена заштита на неосигурените лица по друга 

основа на учесниците од НОБ во СФРЈ. 

Показатели за успех на Потпрограмата:  
• Правата на носителите на „Партизанска споменица 1941„ остварени во рок, обем и начин, утврден согласно со Закон; 
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• Подигнат материјален стандард на учесниците од НОБ во СФРЈ и 
• Обезбедена здравствена заштита на учесниците од НОБ во СФРЈ. 

 

 
 Очекувани резултати  од Потпрограмата 

 
Резултат 1:  

Исплата на средства за годишно закрепнување,  како и 
надоместок на трошоци за погреб на носителите на 
партизанска споменица. 

 

Показател на успешност 

-Потрошени средства за годишно закрепнување на носителите на 
партизанска споменица- еднократно; 

- Број на донесени решенија и потрошени средства за погреб  на 
носителите на партизанска споменица  и 

- Број на корисници. 

Резултат 2:  

Обезбедување услови за одбележување, уредување и 
одржување на гробови и гробници на паднати борци 
погребани на територија на Република Македонија. 

Показател за успешност: 

- Донесена и имплементирана Програма за обезбедување на 
потребни средства за уредување и одржување на гробови и 
гробници на паднати борци на територија на РМ. 

Резултат 3:  

Остварување и исплата на право на материјално 
обезбедување по основ на учество во НОВ, еднократна 
парична помош во случај на елементарна непогода, влошена 
здравствена состојба, во случај на смрт,  додаток за нега и 
помош, здравствено осигурување и  заштита и сместување 
во установа-дом. 

Показател на успешност 

 -Број на донесени решенија и број на корисници по Законот за 
материјално    обезбедување  на учесниците во НОВ;   

     -Решенија за право на материјално обезбедување;  

     -Решенија за еднократна парична помош;  

     -Решенија за додаток на нега и помош;  

     -Решенија за сместување во установа-дом и  
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     -Решенија за здравствена заштита. 

 

 

 

2017 

планирани мерки 

2018 

планирани мерки 

2019 

планирани мерки 

 

Креирање и имплементација на социјалната сигурност на борците, воените инвалиди и на членовите на нивните 

семејства во Р. Македонија 

 

УПБВИ  има функција да ја креира и имплементира социјалната сигурност, преку системот  на  заштита на борците и на 

воените инвалиди и членовите на нивните семејства, согласно со постојните прописи на Р. Македонија. Истата е во 

корелација со политиките на МТСП,  консеквентно на   современите текови на живеење, која е утврдена како дејност од 

јавен интерес, која ја остварува државата во согласност со начелото на социјална праведност. Имено, истата се 

имплементира преку систем на политики, мерки и активности за спречување и надминување на основните социјални 

ризици на кои се изложени овие посебни категории на корисници во текот на животот.  Овие политики се во корелација со: 

1)Законот за буџетите; 

2)  Фискална стратегија на Република Македонија; 

3) Методологија за стратешко планирање на Република Македонија; 
4) Прирачник за стратешко планирање на Република Македонија; 

3. Развивање на заедничките функции на УПБВИ 
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5) Националните развојни документи  на Република Македонија; 
6) Одлука за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Македонија во 2017  (“Сл.весник на РМ” бр. 

115/2016);  
7) Програма за работа на Владата на Република Македонија за 2017 година; 
8) Законот за правата на воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на паднатите 

борци (“Сл. весник на РМ” бр 13 /96); 
9) Законот за правата на носителите на „Партизанска споменица 1941„, на лицата одликувани со орден на Народен Херој и 

на борците од Шпанската национално ослободителна и  револуционерна војна од 1936 до 1939 година (“Сл.весник на РМ” 

бр.75/93); 

       10) Законот за материјално обезбедување на учесниците во НОВ  (“Сл. весник на РМ” бр.21/96) и 

       11) Закон за одбележување, уредување и одржување на гробиштатаи гробовите на борците погребани на територијата на 

Република Македонија и во странство, како и на припадниците на странските армии од поранешните војни на територијата на 

Република Македонија (“Сл.весник на РМ” бр.13/96). 

 

 

Стратешко планирање и подготвување на Буџетот на УПБВИ 

 
Овие две функции во УПБВИ се покриени од страна на два посебни сектори во состав на МТСП: Сектор за стратешко 

планирање (каде се опфатени планирање и развој на политики, како и мониторингот на имплементираните политики и 

програми) и Сектор за финансиски прашања, каде се координира подготвувањето на буџетот,  согласно со мерките и 

активностите предвидени во Стратешкиот план, кои се во функција на остварување на стратешките приоритети и цели, другите 

надлежности на МТСП во корелација со политиките на Владата на Република Македонија. 
УПБВИ не располага со посебна организациона поставеност и човечки ресурси од ваков карактер. 
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Управување со човечки ресурси /Управување со информатички технологии/Внатрешна ревизија и Правни општи и 

заеднички работи4  

 

 

 
 

                                                 
4 Со оглед дека УПБВИ е орган во состав на МТСП, управување со човечки ресурси ,управување со информатички технологии,внатрешна ревизија, правни општи и заеднички 

работи и принципот на правична застапеност се применува на ниво на МТСП, види во Стратешки план на МТСП за фискален период 2017-2019 година. . 




