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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
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 Македонија го донесе на седницата одржана на 1 
декември 2015 година.
  

Бр. 08-5638/1 Претседател
1 декември 2015 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, 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 

Македонија“ број 63/2007, 187/13 и 43/14), во членот 2  точката 1.  се менува и гласи:
„1. Рамномерен регионален развој е процес на идентификување, поттикнување, 

управување и искористување на развојните потенцијали на планските региони и 
подрачјата со специфични развојни потреби заради намалување на диспаритетите во 
степенот на развој  во и меѓу планските региони;“.

Член 2
Во членот 17 пред зборот „Советот“ се додава бројот „(1)“.
Во алинејата 2 зборовите: „ја утврдува“ се заменуваат со зборовите: „дава мислење по“.
По алинејата 2 се додаваат две нови алинеи 3 и 4, кои гласат:
„- го утврдува предлог Акциониот план за спроведување на Стратегијата,
- дава мислење по програми финансирани од Буџетот на Република Македонија кои 

што се од значење за рамномерниот регионален развој“. 
Во алинејата 8 зборот „извештаите“ се заменува со зборовите: „годишниот извештај“.
По ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:
„(2) Мислењата по програмите од ставот (1) алинеја 4 на овој член се даваат најдоцна 

до крајот на првото тромесечје од годината за која програмата е донесена, за едногодишни 
програми, односно најдоцна до крајот на првото тромесечје од првата година на која се 
однесува на програмата, за повеќегодишни програми.
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(3) Мислењата од ставот (2) на овој член Министерството за локална самоуправа ги 
доставува на разгледување до Владата на Република Македонија, во рок од 15 дена од 
денот на одржување на седницата на Советот на која е дадено мислењето.“

Член 3
Во членот 18 став (3) алинеја 1 се менува и гласи:
,,- изготвува предлог Стратегија за регионален развој на Република Македонија,“.
Во алинејата 3 зборот „извештаи“ се заменува со зборовите: „годишен извештај“.
По алинејата 3 се додаваат девет нови алинеи 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12, кои гласат:
,,-изготвува предлог Акционен план за спроведување на Стратегијата, се грижи за 

негова имплементација и презема активности за следење на неговата реализација,
- изготвува аналитичко-документациона основа за изготвување на стратешките и 

оперативните плански документи за регионален развој,
- изготвува предлог-одлука за критериумите и индикаторите за идентификување на 

подрачјата со специфични развојни потреби,
- изготвува предлог-листа на подрачјата со специфични развојни потреби,
- изготвува предлог-одлука за критериуми за степенот на развиеност на единиците на 

локалната самоуправа и на планските региони,
- изготвува предлог-одлука за класификација на единиците на локалната самоуправа и 

планските региони според степенот на развиеност,
- дава стручна помош на центрите за развој на планските региони при подготовка на 

програмите за развој на планските региони,
- ги поддржува активностите на центрите за развој на планските региони за 

поттикнување на конкурентност на планскиот регион и
- ја оценува усогласеноста на програмите за развој на планските региони со 

Стратегијата,“.

Член 4
По членот 18 се додава нов член 18-а, кој гласи:

„Член 18-а
(1) Министерството за локална самоуправа води евиденција на развојните потенцијали 

на општините и на планските региони, од значење за регионален развој.
(2) Начинот на водење и формата и содржината  на евиденцијата од ставот (1) на овој 

член ги пропишува министерот за локална самоуправа.“
                                  

Член 5
Во членот 19 став (6) се менува и гласи:
,,(6) На седниците на советот за развој на планскиот регион задолжително се 

покануваат претставници од бизнис секторот, високообразовни институции и здруженија 
од планскиот  регион  во зависност од областа која ја покриваат.“

По  ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:
,,(7) Во работата на  советот за развој на планскиот регион можат да учествуваат и 

стручни лица од областа на регионален развој.“ 

Член 6
Во членот 20 став (1) алинеја 6 зборовите: „на граѓани“ се бришат.
Во ставoт (2) по зборот „усвојува“ се додаваат зборовите: ,,и доставува до 

Министерството за локална самоуправа“.
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Член 7
Членот  23 се менува и гласи:
„Бирото ги врши следниве работи:
- врши прием, евиденција и обработка на поднесените проекти за поттикнување на 

рамномерниот регионален развој,
- организира, спроведува и координира теренски посети и дава мислење на потребата 

од реализација на проектите од членот 29 став 2 од овој закон,
- дава стручна поддршка на центрите за развој на планските региони и единиците на 

локалната самоуправа при реализација на проектите  од членот 29 став 2 од овој закон, 
- го следи користењето на  доделените средства за проекти за регионален развој преку 

Програмата за рамномерен регионален развој и изготвува годишен извештај за 
реализацијата на проектите, 

- воспоставува и се грижи за одржување на мониторинг информациски систем за 
спроведувањето на проектите  од членот 29 став 2 од овој закон,

- учествува во подготовка на аналитичко-документациона основа за изготвување на 
стратешките и оперативните плански документи за регионален развој,

- дава стручна помош на центрите за развој на планските региони во вршење на 
активности поврзани со регионалниот развој и 

- врши други работи од областа на р егионалниот развој утврдени со закон.“

Член 8
Во членот 24 по ставот (6) се додаваат два нови става (7) и (8), кои гласат:
,,(7) Центарот за  развој на планскиот регион има раководител, кој се избира по пат на 

јавен конкурс.
 (8) Раководителот на центарот за развој на планскиот регион го избира советот за 

развој на планскиот регион за период од четири години.“

Член 9
Членот 25 се менува и гласи:
„Центарот за развој на планскиот регион спроведува активности и  реализира задачи  

поврзани со развојните приоритети на планскиот регион, и тоа:
- изготвува предлог-програма за развој на планскиот регион,
- изготвува предлог-акционен план за имплементација на Програмата за развој на 

планскиот регион,
- изготвува проекти за развој на планскиот регион, 
- ги координира активностите поврзани со имплементацијата на Програмата за развој 

на планскиот регион,
- ги реализира проектите за развој на планскиот регион,
- изготвува годишен извештај за спроведувањето на Програмата за развој на планскиот 

регион, 
- обезбедува информации до заинтересираните страни за текот на реализацијата на 

Програмата за развој на планскиот регион и други прашања поврзани со регионалниот 
развој,

- обезбедува стручна и техничка помош за единиците на локалната самоуправа при 
подготовката на нивните програми за развој,

- обезбедува стручни услуги на здруженија и други заинтересирани страни за 
подготовка на проекти од областа на регионалниот развој, 

- ја поттикнува меѓуопштинската соработка во рамките на планскиот регион,
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- изготвува, поднесува апликации и спроведува проекти за поттикнување на развојот на 
планскиот регион, финансирани од фондовите на Европската унија и други меѓународни 
извори,  

- врши промоција на развојните можности на планскиот регион, 
- реализира активности за поттикнување на конкурентноста преку активна поддршка на 

приватниот сектор,
- врши стручни и административно-технички работи за потребите на советот за развој 

на планскиот регион,
- изготвува и реализира проекти и договорени  задачи и услуги за министерства и други 

државни институции и
- врши и други активности за поттикнување на развојот на планскиот регион.“

Член 10
Членот 26 се менува и гласи:
„(1) Активностите и задачите на центарот за развој на планскиот регион за тековната 

година, кои произлегуваат од развојните приоритети на планскиот регион ги одобрува  
советот за развој на планскиот регион по предлог на Министерството за локална 
самоуправа.

 (2) Активностите и задачите на центарот за развој на планскиот регион за тековната 
година  се утврдуваат со договор за соработка за тековната година, склучен меѓу 
Министерството за локална самоуправа и единиците на локалната самоуправа од 
планскиот регион, основачи на центарот. 

(3) Договорот од ставот (2) на овој член содржи конкретни активности поврзани со 
развојните приоритети на регионот  и конкретни услуги за општините во регионот во 
тековната година, износ и начин на исплата на средствата за реализација на  утврдените 
активности и задачи (услуги), начин и рокови за реализација на  утврдените активности и 
задачи (услуги) и начин на постапување во случај на делумно или целосно неисполнување 
на договорените обврски.

(4) Средствата за реализацијата на активностите утврдени во договорот од  ставот (2) на 
овој член, на годишно ниво се обезбедуваат од Министерството за локална самоуправа во 
висина од 1.200.000 денари и од единиците на локалната самоуправа од планскиот регион, 
основачи на центарот според број на жители, во висина од најмалку 1.200.000 денари.

(5) Активностите од членот 25 став (1) алинеја 15 од овој закон, центарот за развој на 
планскиот регион ги реализира врз основа на посебен договор за соработка склучен со 
нарачателот, а врз основа на претходно обезбедено позитивно мислење од 
Министерството за локална самоуправа и претходно обезбедена согласност од Советот за 
развој на планскиот регион.

(6) Договорот од ставот (5)  на овој член ги содржи податоците за секој проект, 
делегирана задача за  имплементација или услуга која ќе биде обезбедена од страна на 
центарот за развој на планскиот регион, како и за средствата кои треба да бидат исплатени 
на центарот за развој на планскиот регион за реализација на проектите и договорените 
задачи и услуги.“

Член 11
По членот  26 се додава нов член 26-а, кој гласи:
       

„Член 26-а
(1) Центарот за развој на планскиот регион поднесува годишен извештај за своето 

работење до советот за развој на планскиот регион и советите на единиците на локалната 
самоуправа.
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 (2) Центарот за развој на планскиот регион, годишниот извештај, од ставот (1) на овој 
член, по усвојувањето од советот за развој на планскиот регион и советите на единиците 
на локалната самоуправа, го доставува до Министерството за локална самоуправа до 
крајот на првото тромесечје во наредната година.“  

Член 12
Во членот 27 по ставот (4) се додаваат два нови става (5) и (6), кои гласат:
„(5) Средствата од ставот (1) алинеја 1 на овој член можат да се поврзуваат  со средства 

од донации и спонзорства од физички и правни лица во функција на спроведување 
програма или проект за поттикнување на рамномерен регионален развој. 

 (6) Средствата од ставот (5) на овој член се распределуваат и доделуваат согласно со 
одредбите од овој закон и условите од договорот за донација, односно спонзорство.“ 

Член 13
Во членот 29 став (1) зборовите: „ги распределува“ се заменуваат со зборовите: „се 

распределуваат со одлука на“.

Член 14
Во членот 30 став (3) по зборовите: „ на развиеност“ се додаваат зборовите: “на 

единиците на локалната самоуправа и“.

Член 15
Членот 33 се менува и гласи:
„Одлуката за распоределба на средствата од членот 29 став (2) од овој закон ја 

спроведува Бирото за регионален развој.“

Член 16
Членот 33-а се брише.

Член 17
Членот 34 се менува и гласи: 
„(1) За користење на средства за финансирање на проекти за развој на планскиот 

регион, советот за развој на планскиот регион утврдува годишна листа на проекти за 
развој на планскиот регион, согласно со приоритетите во Програмата за развој на 
планскиот регион. 

 (2) Проектите за развој на планскиот регион за кои се бара финансирање во наредната 
година ги изготвува центарот за развој на планскиот регион.

 (3) При изготвување на проектот за развој на планскиот регион се планираат и 
средства за менаџирање на проектот. 

(4) За  менаџирање  на проектите за развој на планските региони кои се одобрени за 
финансирање,  центарот за развој на планскиот регион може да користи средства во 
висина до 15% од проектната (пресметковната) вредност на одобрен проект за 
финансирање, но не повеќе од 1.200.000 денари  во тековната година.

 (5) Основни критериуми за висината на средствата за менаџирање  на проектот од 
ставот (4) на овој член се:

а) видот и сложеност на проектот и  
б) висината на проектната вредност на проектот.
(6) Поблиските критериуми за висината на средствата за менаџирање  на проектот од 

ставот (4) на овој член, ги пропишува министерот за локална самоуправа.“
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Член 18
По членот 34 се додава нов член 34-а , кој гласи:

„Член 34-а
(1)  Центарот за развој на планскиот регион утврдените проекти за кои се бара 

финансирање во наредната година и годишната листа на проекти за развој на планскиот 
регион, ги доставува до Бирото за регионален развој најдоцна до 15 декември во тековната 
година.

(2) Планските региони кои нема да достават проекти за финансирање во рокот утврден 
во ставот (1) на овој член го губат правото за користење на средствата распределени за 
финансирање на проекти за развој на планскиот регион во наредната година.

(3) Планските региони кои ќе достават проекти за чија реализација износот на 
побараните средства е помал од вкупниот износ на средствата распределени за планскиот 
регион за наредната година, го губат правото на користење на средствата за кои не 
доставиле проект за финансирање.

(4) Планските региони за доставените проекти за кои ќе биде донесена одлука да не се 
финансираат заради неисполнување на пропишаните услови, го губат правото на 
користење на тие средства.

(5) Средствата што нема да бидат искористени по основ на ставовите (2), (3) и (4) на 
овој член, Владата на Република Македонија ги прераспределува за финансирање на 
проекти од другите плански региони, согласно со членот 30 став (1) од овој закон.

(6) Неискористените средства  во постапката за доделување на договор за јавна набавка 
за реализација на проектите, ќе бидат искористени за реализација на проект кој поради 
недостаток на финансиски средства добил помала сума од побараната за целосна 
реализација.

(7) Доколку нема проект согласно со ставот (6) на овоj член,  средствата сe  
прераспределуваат на следните проекти од годишната листа на проекти за развој на 
планскиот регион кои се позитивно  oценети.“

Член 19
Во членот 38 став (1) се менува и гласи:
„(1) За оценување на поднесените проекти за развој на планските региони, проекти за 

развој на подрачја со специфични развојни потреби и проекти за развој на селата се 
формира Комисија за оцена на проекти.“

По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:
„(7) Комисијата за оцена на проекти ги разгледува и оценува поднесените проекти од 

ставот (1) на овој член и ја утврдува висината на планираните средства за менаџирање на 
проектите за развој на планските региони.“

Член 20
Во членот 39 став (1) по зборот „региони“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по 

зборот „потреби“ се додаваат зборовите: „и проектите за развој на селата“.

Член 21
Во членот 43 став (4) се менува и гласи:
„(4) Во договорот од ставот (1) на овој член се определува начинот и користењето на 

доделените средства и висината на средствата за менаџирање на проектите од членот 34 
став (4) од овој закон.“
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Член 22
Во членот 46 став (1) по зборовите: „рамномерен регионален развој“ се додаваат 

зборoвите: „од членот 29 став (2) од овој закон,“.
По ставот (3) се додаваат три нови става (4), (5) и (6), кои гласат:
„(4) Министерствата надлежни за реализација на програми и проекти од значење за 

рамномерниот регионален развој до Министерството за локална самоуправа доставуваат 
податоци за реализација на програмите и проектите кои ќе се користат за потребите на 
планирањето на регионалниот развој и реализација на мерките и инструментите за 
поттикнување на рамномерен регионален развој. 

 (5) Податоците од ставот (4) на овој член се доставуваат на пропишан образец до 
крајот на првото тромесечје во тековната година за програми и проекти реализирани до 
крајот на претходната година и за реализирани активности од повеќегодишни програми и 
проекти.

(6) Начинот на прибирање, формата и содржината на образецот во кој ќе се доставуваат 
податоците и видот на податоците од ставот (4) на овој член ги пропишува министерот за 
локална самоуправа.“

Член 23
Во целиот текст на законот во различен член и број зборовите: „предлог-проект“ се 

заменува со зборот „проект“.

Член 24
Подзаконските акти предвидени со овој закон  ќе се донесат во рок од една година од 

денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 25
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник 

на Република Македонија”.


