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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа  на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 
став 1 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, 15/13, 139/14, 
196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), 
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 12 мај 2020 година, 
донесе 

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СО ЗАЕМ КАЈ 
МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ – СВЕТСКА БАНКА ПО 

ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ  НА  
ЛОКАЛНИ  ПАТИШТА  ЗА  ВРЕМЕ  НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1
Законот за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната 

банка за обнова и развој - Светска банка по договор за заем за финансирање на Проектот 
за поврзување на локални патишта („Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.261/19) ќе се применува за време на траењето на вонредната состојба, доколку со оваа 
уредба со законска сила не е поинаку уредено.

За намената на средствата од заемот и корисниците на средства од заемот  утврден во 
член 1 од Законот за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај 
Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка по договор за заем за 
финансирање на проектот за поврзување на локални патишта за време на траењето на 
вонредната состојба се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила. 

Член 2
Средствата од заемот утврден во член 1 од Законот за задолжување на Република 

Северна Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка 
по договор за заем за финансирање на Проектот за поврзување на локални патишта во 
износ од 70.000.000 евра, за време на траењето на вонредната состојба ќе бидат наменети 
за:

- 20.000.000 евра за финансирање на Проектот за поврзување на локални патишта ќе 
бидат наменети за реализација на првите три компоненти на Проектот за поврзување на 
локални патишта и 

- 50.000.000 евра за финансирање на Проектот за поврзување на локални патишта ќе 
бидат наменети за реализација на четвртата компонента на Проектот за поврзување на 
локални патишта (Одговор на итни случаи) за кофинансирање на владината мерка за 
финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено - економската криза 
предизвикана од коронавирусот COVID-19, заради исплата на платите за месеците април и 
мај 2020 година.

Доколку средствата во износ од 50.000.000 евра не се искористат за намената наведена 
во став 1 алинеја 2 од овој член, истите останува да се искористат за реализација на првите 
три компоненти на Проектот за поврзување на локални патишта.

Корисник на средствата од заемот од ставот 1 алинеја 1 од овој член е Министерството 
за транспорт и врски.
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Корисник на средствата од заемот од ставот 1 алинеја 2 од овој член е Генералниот 
секретаријат на Владата на Република Северна Македонија.

Член 3
Оваa уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.  

    Бр. 44-3959/1   Претседател на Владата
12 мај 2020 година на Република Северна Македонија,
         Скопје Оливер Спасовски, с.р.
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