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За активностите на оваа мерка, дел од трошоците се 
надоместуваат согласно оваа програма, во висина од 
50% од докажаните трошоци на деловните субјекти, но 
не повеќе од 27.675,00 денари поединечно за секој ба-
рател на средствата.  

 
III 

При распределбата на средствата од оваа програма, 
ќе се земат во предвид   критериумите од Одлуката за 
класификација на планските региони според степенот 
на развиеноста за периодот од 2018 година до 2023 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.234/18) при објавување на јавните повици во оние 
мерки од Програмата каде што тоа е применливо. 

 
IV 

За начинот и динамиката на реализирање на оваа 
програма ќе се грижи Министерството за економија. 

 
V 

Министерството за економија, заклучно со 31 март 

2020 година, до Владата на Република Македонија ќе 
достави извештај со финансиски показатели за реализа-
ција на програмата и наменско користење на сред-
ствата. 

 
VI 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 45-336/1 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
__________ 

215. 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2019 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.238/18), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 15.1.2019 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗГРАДБА, ОПРЕМУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА 

ОБЈЕКТИ ЗА ДЕТСКА ЗАШТИТА ЗА 2019 ГОДИНА 
 
I. Со оваа програма се уредува користењето на 

средствата утврдени во Буџетот на Република Македо-
нија за 2019 година за изградба, опремување и одржу-
вање на објекти за детска заштита во 2019 година. 

Со оваа  програма се планира финансирање на изве-
дување на градежни работи за изградба на детски гра-
динки, адаптација на простор за детски градинки,  из-
ведување на градежни работи за доградба и рекон-
струкција на простор за детски градинки и набавка, ис-
порака и монтажа на опрема за детски градинки, во 
рамки на обезбедените средства во Буџетот на Репуб-

лика Македонија за 2019 година.  
Средствата за реализација на оваа програма во вку-

пен износ од 87.000.000 денари се обезбедени од Буџе-
тот на Република Македонија за 2019 година, Раздел 
150.01 – Министерство за труд и социјална политика, 

Потпрограма 3А -  Изградба, опремување и одржување 
на објекти за детска заштита, и ќе се користат за след-
ните намени:  

- изведување на градежни работи за изградба на 
детска градинка и набавка, испорака и монтажа на оп-
рема за детска  градинка  во општина Брвеница, 

- изведување на градежни работи за изградба на 
детска градинка и набавка, испорака и монтажа на оп-
рема за детска  градинка  во општина Босилово, 

- изведување на градежни работи за реконструкција 
со адаптација на постоечки простор на детска градинка 
и набавка, испорака и монтажа на опрема во детска 
градинка во општина Лозово, 

- изведување на градежни работи за реконструкција 
со адаптација на детска градинка и набавка, испорака и 
монтажа на опрема во детска градинка во општина Де-
мир Капија, 

- изведување на градежни работи за доградба на об-
јект на детска градинка и набавка, испорака и монтажа 
на опрема во детска градинка во општина Куманово,  

- изведување на градежни работи за реконструк-
ција, адаптација и реновирање на постоечки простор на 
детска градинка и набавка, испорака и монтажа на оп-
рема во детска градинка во општина Гази Баба, 

- набавка, испорака и монтажа  на опрема за детска 
градинка  во општина Врапчиште, 

- набавка, испорака и монтажа на опрема за детска 
градинка во општина Ѓорче Петров,  

- набавка, испорака и монтажа на опрема за детска 
градинка во општина Штип, 

- набавка, испорака и монтажа на опрема за детска 
градинка во општина Гази Баба, 

- набавка, испорака и монтажа на опрема за детска 
градинка во општина Крива Паланка и 

- набавка, испорака и монтажа на опрема за детска 
градинка во  општина Росоман. 

II. Во 2019 година со средствата од Потпрограма 
3А -  Изградба, опремување и одржување на објекти за 
детска заштита ќе се измират и обврски за капитални 
инвестиции за детска заштита за проекти започнати во 
2018 година. 

III. Следење на спроведувањето на оваа програма 
врши Министерството за труд и социјална политика и 
по потреба доставува извештај до Владата на Републи-
ка Македонија. 

IV. Оваа програма влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

               
Бр. 44-11292/1-18 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
__________ 

216. 
Врз основа на член 57 став 1 од Законот за турис-

тичката дејност („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 62/04, 89/08, 12/09, 17/11, 47/11, 53/11, 
123/12, 164/13, 27/14, 116/15, 192/15 и 53/16) и член 9 
став 2 од Законот за таксата за привремен престој 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/96, 
26/02, 51/03, 88/08, 17/11 и 192/15), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 
година, донесе 


