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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, 
претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на 
Република Северна Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за рамномерен 
регионален развој,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 
29 јули 2021 година.

 
Бр. 08-3622/1  Претседател на Република

29 јули 2021 година Северна Македонија,
Скопје Стево Пендаровски, с.р.

                               
Претседател

на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАМНОМЕРЕН 
РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Член 1
Во Законот за рамномерен регионален развој* („Службен весник на Република Северна 

Македонија“ брoj 24/21), во член 22 став (1) во алинејата 4 зборот „годишна“ се брише.

Член 2
Во член 43 ставот (1) се менува и гласи:
„Бирото за регионален развој најдоцна седум дена од денот на влегувањето во сила на 

Програмата за рамномерен регионален развој упатува известување до Центрите за развој 
на планските региони, со кои ги информира за расположивите средства за финансирање на 
проекти за развој на планските региони.“.

Во ставот (4) во првата реченица зборот „годишната“ се брише, а зборот „листа“ се 
заменува со зборот „листата“.

Во ставот (5) по зборот „финансирање“ се става запирка, а зборовите: „во наредната 
година“ се бришат.

Член 3
Во член 44 ставот (1) се менува и гласи:
„Центарот за развој на планскиот регион, листата на утврдените проекти за кои се бара 

финансирање за развој на планскиот регион, ја доставува до Бирото, најдоцна 30 дена од 
денот на доставување на известувањето од членот 43 став (1) од овој закон.

Во ставот (2) зборовите: „во тековната година“ се бришат.
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Во ставот (8) зборот „годишната“ се брише.

Член 4
Во член 57 ставот (2 се менува и гласи:
„Во рамки на Програмата од ставот (1) на овој член, ќе се поддржат активности за 

изведба на градби во смисла на подобрување на пристапот до инфраструктура на ниво на 
плански региони и на локално ниво, активности поврзани со дејноста на јавните 
претпријатија основани од општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, како 
и активности од членот 36 став (2) од овој закон.“.

Член 5
Членот 58 се менува и гласи:
„(1) Во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на Програмата од членот 57 

став (1) од овој закон, Министерството објавува отворен јавен повик за финансирање на 
Предлог-проекти по одделни мерки и активности за рамномерен регионален развој, 
наведени во Програмата од членот 57 став (1) од овој закон на својата веб-страница и во 
два печатени медиуми од кој еден на јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните 
кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот и истиот останува отворен се до 
искористувањето на средствата.

(2) Доколку во текот на годината се обезбедат дополнителни средства за Програмата од 
членот 57 став (1) од овој закон, Министерството објавува нов отворен јавен повик. 
Јавниот повик може да биде и посебен за конкретна активност или активности од членот 
57 став (2) од овој закон.

(3) Отворениот јавен повик од ставовите (1) и (2) на овој член содржи:
- услови за учество во отворениот јавен повик,
- критериуми врз чија основа ќе се врши оцена на Предлог-проектите,
- рок за доставување на Предлог-проектите и
- други информации.
(4) Корисници на средствата од ставовите (1) и (2) на овој член, можат да бидат 

Центрите за развој на планските региони, општините, општините во градот Скопје, градот 
Скопје, јавните претпријатија и јавните установи основани од државата, од општините, 
општините во градот Скопје и од градот Скопје, високообразовните и научни институции 
и здруженијата.

(5) Корисниците на средствата од ставот (4) на овој член ги поднесуваат своите 
Предлог-проекти на образец, кој се објавува на веб-страницата на Министерството со 
прилог - насоки за поднесување на Предлог-проекти.

 (6) Добиените Предлог-проекти од ставот (5) на овој член ги оценува Комисијата од 
членот 50 став (1) од овој закон. 

(7) Оценувањето на Предлог-проектите се спроведува согласно со актот од членот 51 
став (3) од овој закон. 

(8) Од Програмата од членот 57 став (1) од овој закон можат да се кофинансираат и 
проекти утврдени со одлука на Владата од членот 53 од овој закон, за кои се одобрени 
помалку средства од побараните за целосно завршување на проектот. 

(9) Во рамки на Програмата од членот 57 став (1) од овој закон можат да се 
финансираат и кофинансираат проекти кои ги спроведува Министерството, обезбедени од 
донации од домашни и странски субјекти и од други извори согласно со закон, како и 
активности за спроведување и унапредување на законската рамка на политиката за 
рамномерен регионален развој од надлежност на Министерството утврдени со овој 
закон.“.
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Член 6
Во член 70 во ставот (2) зборовите: „од членот 51 став (3)“ се заменуваат со зборовите: 

„на Стратегијата од членот 11 став (1) од овој закон  и Програмата од членот 13 став (1) од 
овој закон.“.

Член 7
Членот 92 се менува и гласи:
„Одредбите од членот 2 ставови (15) и (16), член 3 став (1) алинеи 5 и 6, член 12 став 

(1)  алинеја 2, член 15 став (1) алинеја 3 и став (2), член 18 став (1) алинеи 7 и 8, член 25 
став (1) алинеи 6 и 7, член 37 став (2) алинеја 2, член 39 став (3), член 42, член 44 ставови 
(5) и (9), член 45, член 46 став (1), член 48 ставови (2) и (3), член 49 ставови (1) и (2), член 
50 став (1), член 51 став (1), член 52 ставови (1), (4), (5) и (6), член 53, член 55 став (3), 
член 66 став (3) и член 71 од овој закон ќе се применуваат до пристапувањето на 
Република Северна Македонија во Европската Унија.“.

Член 8
(1) Центрите за развој на планските региони имаат право да извршат измени и 

дополнувања на доставените листи и Предлог-проекти поднесени согласно со Законот за 
рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македонија“ број 63/2007, 
187/13, 43/14, 215/15 и 64/18) и во рок од десет дена од денот на влегувањето во сила на 
овој закон да ги поднесат до Бирото.

(2) Бирото за регионален развој во рок од пет дена од денот на истекот на рокот од 
ставот (1) на овој член подготвува и доставувува листа на аплицирани Предлог-проекти за 
развој на планските региони до претседателот на Комисијата за оцена на проекти.

(3) Комисијата од ставот (2) на овој член ги разгледува и оценува Предлог-проектите од 
ставот (2) на овој член согласно со актот од членот 51 став (3) од овој закон.

Член 9
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.


