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ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАМНОМЕРЕН
РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ
Сл. Весник на Р. Македонија, бр.187 од 30.12.2013 година

Член 1
Во Законот за рамномерен регионален развој (“Службен весник на Република
Македонија" број 63/2007), во членот 25 по ставот (3) се додават четири нови
става (4), (5), (6) и (7), кои гласат:
“(4) Tековното работење на центрите за развој на планските региони се
кофинансира со средства и од Буџетот на Република Македонија во сооднос со
средствата од буџетите на единиците на локалната самоуправа во состав на
планскиот регион 50:50, при што трансферот на средства од Буџетот на
Република Македонија за секоја наредна година постепено се намалува за 10%.
(5) Единиците на локалната самоуправа средствата за тековно работење на
центарот за развој на планскиот регион ги трансферираат најдоцна до 15 во
првиот месец од секој квартал.
(6) Министерот за локална самоуправа и градоначалниците - членови на советот
за развој на планскиот регион склучуваат договор за кофинансирање на центарот
за развој на планскиот регион.
(7) Начинот и динамиката на трансфер на средства од Буџетот на Република
Македонија за кофинансирање на тековното работење на центрите за развој на
планските региони се определуваат со договорот од ставот (6) на овој член."
Член 2
По членот 33 се додава нов член 33-а, кој гласи:
„Член 33-а
Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој ги
распределуваат средствата за финансирање на градење на институционалните
капацитети за регионален развој одобрени во нивните буџети."
Член 3
Одредбите од членот 1 од овој закон со кои се дополнува членот 25 во однос на
ставовите (4), (6) и (7) ќе се применуваат од 1 јануари 2014 до 31 декември 2018
година.
Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
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