Службен весник на РМ, бр. 15 од 23.1.2019 година

2019015189

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 43 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија
за 2019 година (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 238/18), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе
ПРОГРАМА ЗА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ ЗА 2019 ГОДИНА
Член 1
Со оваа програма се уредува распределбата на средствата за поттикнување
рамномерен регионален развој во Република Македонија, утврдени во Буџетот на
Република Македонија за 2019 година во Раздел 191.01 - Министерство за локална
самоуправа, Потпрограма ОА Рамномерен регионален развој, ставка 464 – Разни
трансфери, во износ од 242.000.000 денари и во Раздел 280.01-Биро за регионален
развој, Потпрограма ОА Рамномерен регионален развој, ставка 488-Капитална дотации
до ЕЛС во износ од 183.000.000 денари.
Член 2
Средствата од член 1 од оваа програма се распределуваат според Tабелата бр.1.
Табела бр. 1
Намена
Износ во денари
1. Финансирање на активностите и задачите на центрите за развој
на планските региони
9.600.000
2. Неизмирени обврски од 2018 година
904.501
3. Неповратно учество во финансирање на проекти за развој на
планските региони
288.746.849
4. Неповратно учество во финансирање на проекти за развој на
подрачја со специфични развојни потреби
82.499.100
5. Неповратно учество во финансирање на проекти за развој на
селата
41.249.550
6. Исплата на средства за плаќање на придонесите за пензиско инвалидско и здравствено осигурување за лица кои имаат стекнато
право на плаќање
2.000.000
Вкупно
425.000.000
Член 3
Средствата од член 2 Табела бр.1 точка 1 од оваа програма, се доделуваат на осумте
центри за развој на планските региони, со намена финансирање на активностите и
задачите на центрите за развој на планските региони.
Од средствата од став 1 на овој член за секој центар за развој на планскиот регион се
распределуваат по 1.200.000 денари.
Активностите и задачите на центарот за развој на планскиот регион за тековната година
се утврдуваат во договор склучен помеѓу Министерството за локална самоуправа и
општините од планскиот регион, основачи на центарот за развој на планскиот регион.
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Во договорот од став 3 на овој член се дефинираат конкретните активности и задачи за
секој центар, со утврдени рокови и износи на средства за нивна реализација, како и
начинот на трансфер на средства за спроведените активности и задачи.
Трансферот на средствата од став 1 на овој член за корисниците – центрите за развој на
планските региони се спроведува од Раздел 191.01 – Министерство за локална самоуправа.
Член 4
Средствата од член 2 Табела бр.1 точка 2 од оваа програма ќе се користат за
финансирање неизмирени обврски од 2018 година.
Трансферот на средствата од став 1 на овој член за корисниците – центрите за развој на
планските региони и општините се спроведува од Раздел 191.01 – Министерството за
локална самоуправа.
Член 5
Средствата од член 2 Табела бр.1 точка 3 од оваа програма ќе се користат за
финансирање на проекти за развој на планските региони, предложени од осумте совети за
развој на планските региони.
Трансферот на средствата од став 1 на овој член за корисниците на проектите –
центрите за развој на
планските региони се спроведува од Раздел 191.01 на
Министерството за локална самоуправа и од Раздел 280.01 на Бирото за регионален развој,
во износи на средства во денари според Табелата бр.2.
Табела бр. 2
Реден број
1.

Буџет на Република Македонија за 2019 -Раздел

Износ на средства во
денари

Од 191.01-Министерство за локална самоуправа
162.046.849

2.

Од 280.01 Биро за регионален развој
Вкупно

126.700.000
288.746.849

Член 6
Средствата од член 2 Табела бр.1 точка 4 од оваа програма, на предлог на Советот за
рамномерен регионален развој на Република Македонија, се доделуваат на општините во
Република Македонија за финансирање на проекти за развој на подрачјата со специфични
развојни потреби, определени со акт од Владата на Република Македонија.
Транферот на средствата од став 1 на овој член за корисниците на проектите –
општините во Република Македонија, се спроведува од Раздел 191.01 на Министерството
за локална самоуправа и од Раздел 280.01 на Бирото за регионален развој, во износи на
средства во денари, според Табелата бр.3.
Табела бр.3
Реден број
1.
2.

Буџет на Република Македонија за 2019 – Раздел
Од 191.01-Министерство за локална самоуправа
Од 280.01 Биро за регионален развој
Вкупно

Износ на средства во
денари
46.299.100
36.200.000
82.499.100
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Член 7
Средствата од член 2 Табела бр.1 точка 5 од оваа програма, на предлог на Советот за
рамномерен регионален развој на Република Македонија, се доделуваат на општините во
Република Македонија за финансирање на проекти за развој на селата.
Oпштините со седиште во град обезбедуваат 50% учество за реализација на одобрените
проекти од средствата од ставот 1 на овој член.
Транферот на средствата од став 1 на овој член за корисниците на проектите –
општините во Република Македонија се спроведува од Раздел 191.01 на Министерството
за локална самоуправа и од Раздел 280.01 на Бирото за регионален развој, во износи на
средства во денари, според Табелата бр.4.
Табела бр.4
Реден број
1.

Буџет на Република Македонија за 2019 –
Раздел
Од 191.01-Министерство за локална самоуправа

Износ на средства во
денари
23.149.550

2.

Од 280.01 Биро за регионален развој

18.100.000

Вкупно

41.249.550

Член 8
Средствата од член 2 Табела бр.1 точка 6 од оваа програма ќе се користат за исплата на
придонесите за пензиско-инвалидско и здравствено осигурување за лицата кои имаат
стекнато право за плаќање заклучно со 31 декември 2007 година, согласно член 71 од
Законот за рамномерен регионален развој (,,Службен весник на Република Македонија“
бр.63/07,187/13,43/14,215/15 и 64/18), и истите продолжуваат да го користат до
остварувањето на правото на пензија согласно закон.
Трансферот на средства од став 1 на овој член се спроведува од Раздел 280.01 - Биро за
регионален развој.
Член 9
Средствата од член 2 Табела бр.1 точки 3, 4 и 5 од оваа програма ќе се одобруваат во
согласност со утврдените принципи, цели и приоритети на регионалниот развој во
Република Македонија и дефинираните мерки, инструменти и средствата за нивна
реализација утврдени во Стратегијата за регионален развој на Република Македонија,
програмите за развој на осумте плански региони и подзаконските акти за спроведување на
Законот за рамномерен регионален развој.
Член 10
За спроведувањето на оваа програма ќе се грижат Министерството за локална
самоуправа и Бирото за регионален развој, во согласност со одредбите од Законот за
рамномерен регионален развој.
Член 11
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 44-11630/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
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20181021907
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен регионален развој („ Службен весник
на Република Македонија“ бр.63/07, 187/13, 43/14, 215/15 и 64/18), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 29.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА
РАЗВОЈ НА ПЛАНСКИТЕ РЕГИОНИ ВО 2018 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се доделуваат средства за финансирање на проекти за развој на
планските региони за 2018 година во вкупен износ од 195.533.544,00 денари, обезбедени
во Буџетот на Република Македонија за 2018 година, во раздел 19101 потпрограма ОА
Рамномерен регионален развој во износ од 123.083.544,00 денари во раздел 280.01
потпрограма ОА Рамномерен регионален развој во износ од 72.450.000,00 денари,
наведени во Листата на проекти за развој на планските региони за финансирање во 2018
година, која е дадена во Прилог и е составен дел на оваа одлука.
Член 2
Доколку се утврди ненаменско трошење на средствата кои ќе бидат распределeни,
центрите за развој на планските региони, потребно е истите да ги вратат во Буџетот на
Република Македонија.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 44-5198/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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Службен весник на РМ, бр. 102 од 1.6.2018 година
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Службен весник на РМ, бр. 102 од 1.6.2018 година
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Службен весник на РМ, бр. 234 од 20.12.2018 година

20182344409
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 30 став 4 од Законот за рамномерен регионален развој (,,Службен
весник на Република Македонија“ бр. 63/07, 187/13, 43/14, 215/15 и 64/18), Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на 18.12.2018 година донесе
ОДЛУКА ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПЛАНСКИТЕ РЕГИОНИ СПОРЕД
СТЕПЕНОТ НА РАЗВИЕНОСТА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 2018 ГОДИНА ДО 2023
ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се утврдува класификација на планските региони во Република
Македонија според степенот на развиеноста за периодот од 2018 година до 2023 година.
Член 2
Класификацијата на планските региони според степенот на развиеноста за периодот од
2018 година до 2023 година е следна:

Член 3
Учеството на планските региони во распределбата на средствата за финансирање на
проекти за развој на планските региони во периодот од 2018 година до 2023 година,
согласно извршената класификација во член 2 на оваа одлука, е следно:

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 44-10933/1
18 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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