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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1057.
Врз основа на член 44 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на
Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и
215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.3.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - БАКАР, ЗЛАТО И СРЕБРО
НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КАЗАНДОЛ“, ОПШТИНА ВАЛАНДОВО, ОПШТИНА БОГДАНЦИ И
ОПШТИНА ДОЈРАН
1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – бакар, злато и сребро
на локалитетот „Казандол“, Општина Валандово, Општина Богданци и Општина Дојран бр.24-64/9 од

ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО – ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО – ПРОЕКТНИ
ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА 2018 ГОДИНА
1. Во Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко – планска документација и урбанистичко –
проектни документации за 2018 година („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 16/18 ), во
глава I, во точката 1, подточката 1.7 се менува и
гласи:
„Изработка на Урбанистички план вон населено
место за казнено поправен дом „Идризово“.“
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од

27.2.2015 година, еднострано се раскинува од страна на

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

концедентот, бидејќи концесионерот не ја исполнил об-

ка Македонија“.

врската од членот 13 став 1 од Договорот за концесија,
односно во рок од две години од денот на доделување-

Бр. 44-2665/1

Заменик на претседателот

то на концесијата за експлоатација на локалитетот „Ка-

20 март 2018 година

на Владата на Република

зандол“, Општина Валандово, Општина Богданци и Оп-

Скопје

Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

штина Дојран, не изградил постројка за експлоатација

__________

на катоден бакар со капацитет да процесира најмалку
1059.

50% од експлоатираната руда.
2. Против оваа одлука може да се покрене управен

Врз основа на член 32 став 2 од Законот за извршу-

спор пред Управниот суд на Република Македонија, во

вање на Буџетот на Република Македонија за 2018 годи-

рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

на („Службен весник на Република Македонија“ бр.

3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република

196/17) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.3.2018 година, донесе

Македонија“.
ПРОГРАМА
Бр.44-3452/1

Претседател на Владата

27 март 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.

ЗА ИЗГРАДБА, ОПРЕМУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ
НА ОБЈЕКТИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И
ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА ЗА 2018 ГОДИНА

__________
1058.
Врз основа на член 22 став (2) од Законот за прос-

I. Со оваа програма се уредува финансирањето
за изградба, опремување и одржување на објекти за

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на

социјална заштита и домови за стари лица за 2018

Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16

година, вкупните средства потребни за извршување

и 163/16), Владата на Република Македонија, на седни-

на оваа програма во целина и изворот на сред-

цата, одржана на 20.3.2018 година, донесе

ствата.
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Средствата за реализација на оваа програма во

Бр. 56 - Стр. 3

- Набавка, испорака и монтажа на опрема за Центар

вкупен износ од 19.400.000,00 денари се обезбеде-

за продолжен престој на ученици вклучени во специјал-

ни од Буџетот на Република Македонија за 2018 го-

ни паралелки и инклузивно образование, и за дневен

дина, Раздел 150.01 - Министерство за труд и соци-

престој за деца со попреченост вон образовниот процес

јална политика, Потпрограма 4А - Изградба, опре-

во Општина Куманово

мување и одржување на објекти за социјална зашти-

- Изведување на градежни работи за доградба на

та и домови за стари лица и ќе се користат за след-

простор на Здружение - Регионален центар за лица со

ните намени:

интелектуална попреченост „ПОРАКА НАША“, Кума-

- Изведување на градежни работи за реконструкција на Дневен центар за лица со посебни потреби во Општина Гевгелија
- Изведување на градежни работи за адаптација на
простор за Дневен центар за деца со церебрална парализа во Општина Прилеп
- Набавка, испорака и монтажа на опрема за Дневен
центар за деца со церебрална парализа во Општина
Прилеп
- Изведување на градежни работи за реновирање и
адаптација на простор за Мал групен дом во Општина
Штип
- Набавка, испорака и монтажа на опрема за Мал

новo
- Набавка, испорака и монтажа на опрема за Здружение - Регионален центар за лица со интелектуална попреченост „ПОРАКА НАША“, Кумановo
- Изведување на градежни работи за реконструкција на простор на Дневен центар за деца со телесна или
ментална попреченост во Општина Неготино
- Изведување на градежни работи за адаптација на
простор за Дневен центар за лица со Даунов синдром
во Општина Центар, Скопје
- Изведба на кровопокривачки и градежно занатски
работи во Дневен центар за лица со посебни потреби село Оризаре, општина Липково.

групен дом во Општина Штип
- Изведување на градежни работи за реновирање на

II. Во 2018 година, со средствата од Потпрограма

простор за Дневен центар за стари лица во Општина Бо-

4А - Изградба, опремување и одржување на објекти за

силово

социјална заштита и домови за стари лица, ќе се изми-

- Набавка, испорака и монтажа на опрема за Дневен
центар за стари лица во Општина Босилово
- Набавка, испорака и монтажа на опрема за Оп-

рат и обврски за капитални инвестиции за објекти за социјална заштита и домови за стари лица за проекти започнати во 2017 година.

штинска јавна установа за социјална заштита на стари
лица „Др. Иван Влашки“ во Општина Берово

III. Следење на спроведувањето на оваа програма

- Изведување на градежни работи за адаптација на

врши Министерството за труд и социјална политика и

простор за Дневен центар за стари и возрасни лица во

за истото доставува извештај до Владата на Република

село Извор во Општина Чашка

Македонија, на секои шест месеци.

- Набавка, испорака и монтажа на опрема за Дневен
центар за стари и возрасни лица во село Извор во Општина Чашка
- Изведување на градежни работи за адаптација на

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

простор за Центар за продолжен престој на ученици
вклучени во специјални паралелки и инклузивно обра-

Бр. 44-2822/1

Претседател на Владата

зование и за дневен престој за деца со попреченост вон

20 март 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.

образовниот процес во Општина Куманово
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