
  

 

 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, 

претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на 

Република Северна Македонија издаваат 

 

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА ЗАКОНОТ ЗА КОНЦЕСИИ И ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за концесии и јавно 

приватно партнерство, 

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 

24 јули 2019 година. 

 

Бр. 08-4293/1 Претседател на Република 

24 јули 2019 година  Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Северна Македонија, 

м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОНЦЕСИИ 

И ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО 

 

Член 1 

Во Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република 

Македонија“ број 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), во член 41 по ставот 3 се додаваат 

три нови ставови 4, 5 и 6, кои гласат: 

„Анекс договорот може да биде склучен по иницијатива на концесионерот или 

приватниот партнер доколку концесионерот или приватниот партнер достави извештај со 

кој се потврдува дека предметот на договорот не може да се реализира, како последица од 

надворешни и друг вид на објективни влијанија. 

Во случај на склучување на анекс на договорот од ставoт 4 на овој член, концесионерот 

или приватниот партнер е должен да достави програма за пренасочување на средствата 

предвидени за реализација на договорот во полн износ, по претходно добиена согласност 

од Владата, општината или градот Скопје. 

Пренасочувањето на средствата предвидени со програмата од ставот 5 на овој член 

треба да биде извршено во други општествени или комунални дејности од интерес за 

државата, општините или градот Скопје.“. 

Ставовите 4 и 5 стануваат ставови 7 и 8. 

 
Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“. 


