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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на член 36, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 59/00,12/03,55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 
82/08, 10/10, 51/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.3.2012 
година, донесе 

 
ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 

ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО, КОНКУРЕНТНОСТА И 
ИНОВАТИВНОСТА НА МАЛИТЕ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО 2012 

ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и 

иновативноста на малите и средни претпријатија во 2012 година („Службен весник на 
Република Македонија“, бр.12/12), член 2, точка 1: 

- зборовите "најмалку 30 клиенти" се заменуваат со зборовите "најмалку 20 клиенти", а 
зборовите "1.600.000 денари" се заменуваат со зборовите "750.000 денари", 

- во точка 2, зборовите "600.000 денари" се заменуваат со зборовите "320.000 денари", 
- во точка 4, зборовите "реализирање на 6 работилници" се заменуваат со зборовите 

"реализирање на 5 работилници", зборовите "300 студенти" се заменуваат со зборовите 
"250 студенти", а зборовите "200.000 денари" се заменуваат со зборовите "160.000 
денари", 

- во точка 6, зборовите "две работилници" се заменуваат со зборовите „една 
работилница", а зборовите "240.000 денари" се заменуваат со зборовите "100.000 денари", 

- во точка 9, зборовите "240.000 денари" се заменуваат со зборовите "200.000 денари", 
- во точка 10, зборовите "дводневна обука" се заменуваат со зборовите "еднодневна 

обука", а зборовите "300.000 денари" се заменуваат со зборовите "50.000 денари",  
- во точка 11, зборовите "три обуки" се заменуваат со зборовите "две обуки", а 

зборовите "120.000 денари" се заменуваат со зборовите "90.000 денари", 
- точка 13 се брише, 
- во точката 14 која станува точка 13 зборовите "150.000 денари" се заменуваат со 

зборовите "84.000 денари", 
- во точката 15 која станува точка 14 зборовите "100.000 денари" се заменуваат со 

зборовите " 70.000 денари", 
- во точката 16 која станува точка 15 зборовите "180.000 денари" се заменуваат со 

зборовите "50.000 денари",  
- во точката 17 која станува точка 16, зборовите "три обуки" се заменуваат со зборовите 

"две обуки", а зборовите "100.000 денари" се заменуваат со зборовите "80.000 денари", 
- во точката 18 која станува точка 17 зборовите "два саеми" се заменуваат со зборовите 

"еден саем", а зборовите "100.000 денари" се заменуваат со зборовите "50.000 денари", 
- во точката 19 која станува точка 18 зборовите "200.000 денари" се заменуваат со 

зборовите "50.000 денари", 
- во точката 20 која станува точка 19 зборовите "300.000 денари" се заменуваат со 

зборовите "141.000 денари", 
- во точката 21 која станува точка 20 зборовите "150.000 денари" се заменуваат со 

зборовите "14.500 денари", 
- по точката 20 се додава нова точка 21 која гласи "Исплата на средства за реализирани 

програмски активности пренесени од Програмата од 2011 година" - 2.470.500 денари. 
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2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

 
      Бр. 41-1625/1                           Заменик на претседателот 
13 март 2012 година               на Владата на Република 

     Скопје         Македонија, 
          м-р Зоран Ставрески, с.р. 

 


