
Службен весник на РМ, бр. 123 од 9.10.2009 година 

1 од 1 

20091232346 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на член 36, став 2 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 и 
82/08), а во врска со член 6  и член  8 од Рамковната спогодба меѓу Република Македонија 
и Европската комисија за правилата за соработка во однос на финансиската помош на 
Европската комисија за Република Македонија во рамките на спроведувањето на помошта 
според Инструментот за претпристапна помош (ИПА) („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.18/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 
6.10.2009 година, донесе 

УРЕДБА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
МЕЃУСЕБНИТЕ ОДНОСИ НА ОРГАНИТЕ И СТРУКТУРИТЕ НА ЦЕЛОСНО 
ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО УПРАВУВАЊЕ СО ПЕТТАТА КОМПОНЕНТА ОД 
ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ (ИПА) НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА 

 
Член 1 

Во Уредбата за утврдување на меѓусебните односи на органите и структурите на 
целосно децентрализирано управување со петтата компонента од Инструментот за 
претпристапна помош (ИПА) на Европската Унија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 144/08),  во членот 6,ставот (11),  се брише. 

Ставовите (12) и (13) стануваат ставови (11) и (12). 
Во ставот (14) кој станува став (13) по зборовите „НАО доставува Годишна Изјава за 

гаранција“ се додаваат зборовите „за функционирањето на системот на управување и 
контрола“. 

Ставовите (15) и (16) стануваат ставови (14) и (15). 
 

Член 2 
Во членот 14 ставот (1) се менува и гласи: 
(1) Специфичните тела може да се формираат во рамките на и/или надвор од 

Оперативната структура од член 8 на оваа уредба. Некои од функциите дефинирани со 
Рамковната спогодба и Спогодбата помеѓу Владата на Република Македонија и 
Комисијата на европските заедници за правилата за соработка во однос на финансиската 
помош од ЕК на Република Македонија и спроведување на помошта според компонента V  
(ИПАРД) од инструментот за претпристапна помош (ИПА) можат да бидат делегирани и 
од Националниот фонд во согласност со Рамковната спогодба и Спогодбата помеѓу 
Владата на Република Македонија и Комисијата на европските заедници за правилата за 
соработка во однос на финансиската помош од ЕК на Република Македонија и 
спроведување на помошта според компонента V (ИПАРД) од инструментот за 
претпристапна помош (ИПА). 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“.  
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