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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, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19),  
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 29 мај 2020 година, 
донесе

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА РАМНОМЕРЕН  
РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

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

Македонија“бр.63/07, 187/13, 43/14, 215/15 и 64/18), ќе се применува за време на траење на 
вонредната состојба, доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено. 

За распределбата на средства за поттикнување рамномерен регионален развој во 2020 
година,  за финансирање на проекти за развој на подрачјата со специфични развојни 
потреби и за проекти за развој на селата , се  применуваат одредбите од оваа уредба со 
законска сила.

Член 2
Средствата за поттикнување рамномерен регионален развој во 2020 година, утврдени 

во Уредбата со законска сила за изменување и дополнување на Буџетот на Република 
Северна Македонија за 2020 година за време на вонредна состојба („Службен весник на 
Република Северна Македонија“бр. 126/2020), во раздел 280.01 Биро за регионален развој, 
ставка 488- Капитални дотации до ЕЛС, кои останале нераспределени или неискористени 
од намените утврдени во член 29 став 2 и 71 став 1  од Законот за рамномерен регионален 
развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/07, 187/13, 43/14, 215/15 и 
64/18), во постапката за доделување на договор за јавна набавка за реализација на 
проектите за развој на планските региони во тековната година во согласност со членот 34-
а став 6 од Законот за рамномерен регионален развој, средствата за одобрени проекти за 
развој на планските региони за кои Бирото за регионален развој ги раскинало договорите 
за нивна реализација во тековната година и  средствата за одобрени проекти за развој на 
планските региони кои нема да се реализираат во тековната година, се распределуваат за 
финансирање на проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби и за 
проекти за развој на селата.

За распределбата на средствата од став 1 на овој член министерот за локална 
самоуправа на предлог на Бирото за регионален развој донесува акт кој се објавува во 
„Службен весник на Република Северна Македонија“.

Средствата од став 1 на овој член се распределуваат:
- 70% за финансирање на проекти за развој на подрачјата со специфични развојни 

потреби и
- 30% за финансирање на проекти за развој на селата.
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Член 3
Бирото за регионален развој го подготвува конкретниот предлог за доделување на 

средства за финансирање на проекти за развој на подрачја со специфични развојни 
потреби и за финансирање на проекти за развој на селата, од листата на предлог проекти 
кои, во постапката за оценување на предлог проектите за развој на подрачја со 
специфични развојни потреби и предлог проектите за развој на селата кои се позитивно 
оценети од Комисијата за оцена на предлог-проекти, согласно прописот од член 39 став 3 
од Законот за рамномерен регионален развој, кој се однесува на постапката и 
методологијата за оценување на предлог-проектите.  

Член 4
Во постапката за подготвување на предлогот од член 3 од оваа уредба со законска сила, 

Бирото за регионален развој  предлага финансирање на помал износ од побараниот во 
проектната апликација на секој поединечен предлог проект за развој на подрачјата со 
специфични развојни потреби и за развој на селата, доколку со предлогот се заокружува 
целосно една или повеќе фази од проектот.

Член 5
При подготвувањето на предлогот од член 3 од оваа уредба со законска сила, Бирото за 

регионален развој нема обврска да се раководи со принципот за застапеност на проектите 
во секој плански регион.

Член 6
Оваа уредба со законска сила се применува за време на траењето на вонредната 

состојба и по престанокот на траењето на вонредната состојба до 31.12.2020 година.

Член 7
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-4737/1 Заменик на претседателот
29 мај 2020 година на Владата на Република

Скопје Северна Македонија,
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