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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

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА 
ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА И ЕДИНКИ КОРИСНИЦИ 

ОСНОВАНИ ОД ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА  САМОУПРАВА  ЗА  
ФИНАНСИРАЊЕ НА ДОСПЕАНИ, А НЕПЛАТЕНИ ОБВРСКИ

Се прогласува Законот за финансиска поддршка на единиците на локалната самоуправа 
и единки корисници основани од единиците на локалната самоуправа за финансирање на 
доспеани, а неплатени обврски,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 13 
ноември 2018 година.

 
Бр. 08- 6564/1 Претседател

13 ноември 2018 година на Република Македонија,
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

                               
Претседател

на Собранието на Република
Македонија,

м-р Талат Џафери, с.р.

ЗАКОН ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА 
САМОУПРАВА И ЕДИНКИ КОРИСНИЦИ ОСНОВАНИ ОД ЕДИНИЦИТЕ НА 

ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДОСПЕАНИ, А 
НЕПЛАТЕНИ ОБВРСКИ

Член 1
Со овој закон се уредува финансиската поддршка за единиците на локалната 

самоуправа и единки корисници основани од единиците на локалната самоуправа од 
областа на образованието, културата, детската и социјалната заштита за финансирање на 
доспеани, а неплатени обврски (во натамошниот текст: општини и единки корисници).

Член 2
Финансиската поддршка се однесува за финансирање на пријавените доспеани, а 

неплатени обврски на општините и единки корисници во Електронскиот систем за 
пријавување и евиденција на обврските заклучно со месец септември 2018 година.

Член 3
Износот на пријавените доспеани, а неплатени обврски на општините и единките 

корисници, согласно со членот 2 од овој закон, се дадени по општини и тоа:

1. Арачиново                          29.807.192 денари
2. Берово                             47.822.235 денари
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3. Битола                           307.830.474 денари
4. Богданци                        32.832.127 денари
5. Боговиње                         19.293.072 денари
6. Босилово                        15.639.255 денари
7. Брвеница                        76.059.367 денари
8. Валандово                              167.171 денари
9. Василево                          59.256.990 денари
10. Вевчани                             5.496.210 денари
11. Велес                             91.355.625 денари
12. Виница                       39.286.970 денари
13. Врапчиште                     126.261.400 денари
14. Гевгелија                      118.876.728 денари
15. Гостивар                      100.616.249 денари
16. Градско                       26.724.666 денари
17. Дебар                           109.549.692 денари
18. Дебрца                         2.087.392 денари
19. Делчево                       57.375.797 денари
20. Демир Капија                       55.640.024 денари
21. Демир Хисар                         3.175.567 денари
22. Дојран                                  333.000 денари
23. Долнени                         6.647.225 денари
24. Желино                       87.985.792 денари
25. Зелениково                         1.016.339 денари
26. Зрновци                         7.518.009 денари
27. Илинден                       11.902.914 денари
28. Јегуновце                               1.857.966 денари
29. Кавадарци                          13.627.777 денари
30. Карбинци                          17.109.200 денари
31. Кичево                            146.371.050 денари
32. Конче                               1.884.516 денари
33. Кочани                       40.595.622 денари
34. Кратово                            561.027 денари
35. Крива Паланка                   2.551.477 денари
36. Кривогаштани                 22.428.503 денари
37. Крушево                              6.746.908 денари
38. Куманово                      233.130.023 денари
39. Липково                       14.519.307 денари
40. Лозово                               3.660.021 денари
41. Маврово и Ростуше                      342.054 денари
42. Македонски Брод              21.994.258 денари
43. Македонска Каменица             3.991.861 денари
44. Могила                       13.417.166 денари
45. Неготино                          71.704.574 денари
46. Новаци                                24.723.725 денари
47. Ново Село                              6.072.489 денари
48. Охрид                           971.132.394 денари
49. Петровец                             7.886.358 денари
50. Пехчево                       62.479.281 денари
51. Пласница                        25.951.171 денари
52. Прилеп                         9.991.469 денари



Службен весник на РМ, бр. 209 од 15.11.2018 година 

3 од 6

53. Пробиштип                       72.737.150 денари
54. Радовиш                          4.201.546 денари
55. Ранковце                          12.217.421 денари
56. Ресен                                   99.969.503 денари
57. Росоман            715.844 денари
58. Старо Нагоричане                       47.309.209 денари
59. Свети Николе                               30.522.839 денари
60. Сопиште          45.097.712 денари
61. Струга                                262.203.073 денари
62. Струмица                       126.151.606 денари
63. Студеничани                                  73.001.317 денари
64. Теарце                             14.671.089 денари
65. Тетово                           918.811.611 денари
66. Центар Жупа                            845.346 денари
67. Чашка                               7.518.282 денари
68. Чешиново и Облешево             16.487.906 денари
69. Чучер Сандево                  6.200.637 денари
70. Штип                               8.390.513 денари
71. Аеродром            6.280.387 денари
72. Бутел                               3.111.099 денари
73. Гази Баба                     140.344.585 денари
74. Ѓорче Петров                                    2.979.417 денари
75. Карпош                     486.927.773 денари
76. Кисела Вода                             127.027.735 денари
77. Сарај                                   92.974.614 денари
78. Центар                                    3.266.280 денари
79. Чаир                               138.505.129 денари
80. Шуто Оризари                   1.704.440 денари
81. Град Скопје                              30.387.447 денари

Член 4
Вкупниот износ на обезбедени средства како финансиска поддршка за финансирање на 

доспеани, а неплатени обврски за општините и единки корисници изнесува 3.032.383.086 
денари, односно 51% од вкупниот пријавен износ на општините и единките корисници, 
заклучно со месец септември 2018 година.

Средствата од ставот 1 на овој член се обезбедуваат од Буџетот на Република 
Македонија за 2018 година, раздел 09002- Министерство за финансии- функции на 
државата, програма 2 - Функции, потпрограма 20- Функции, ставка 464- Разни трансфери. 

Член 5
На општините поединечно им се распределуваат финансиски средства во висина од 

51%  од износите утврдени од членот 3 од овој закон.

Член 6
Министерството за финансии ги префрла средствата од членот 5 од овој закон на 

посебна наменска сметка на општината за оваа намена, најдоцна до 31 декември 2018 
година.

Општината и единките корисници, трошењето на средствата од наменската сметка од 
ставот 1 на овој член ќе го реализираат преку буџетските сметки на општината и единките 
корисници.
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Средствата префрлени од посебната наменска сметка на општината од ставот 2 на овој 
член се средства со посебна намена и не можат да се користат за исплата по основ на 
извршни исправи.

Член 7
Општините и единките корисници имаат обврска доделените средства да ги користат 

исклучиво за намената утврдена во членот 2 од овој закон. 

Член 8
За користење на финансиските средства од членот 4 од овој закон, градоначалникот 

објавува јавен повик до сите доверители за доспеаните, а неплатени обврски евидентирани 
во Електронскиот систем за пријавување и евиденција на обврските заклучно со месец 
септември 2018 година, со цел спогодбено утврдување на износот на обврските во рок од 
30 дена од влегувањето во сила на овој закон.

За обврските на општината, градоначалникот пристапува кон преговори со сите 
доверители кои се јавиле на јавниот повик за спогодбено утврдување на износот на 
обврските, односно намалување на обврските за општината, за што се составува и 
потпишува записник со секој доверител.

 За обврските на единките корисници, градоначалникот и одговорното лице на единката 
корисник пристапуваат кон преговори со сите доверители кои се јавиле на јавниот повик 
за спогодбено утврдување на износот на обврските, односно намалување на обврските за 
единката корисник, за што се составува и потпишува записник со секој доверител.

По завршување на процесот на преговарање од ставовите 2 и 3 на овој член, 
градоначалникот на општината изготвува Извештај за вкупниот договорен износ по 
доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски и истиот го доставува до 
Советот на општината кој го одобрува со Одлука.

Формата и содржината на Извештајот за вкупниот договорен износ по доверители за 
финансирање на доспеани, а неплатени обврски ги пропишува министерот за финансии.

Член 9
Од доделените средства од членот 5 од овој закон, општината на единките корисници 

распределува најмалку 51% од доспеаните, а неплатени обврски на единките корисници, а 
остатокот го распределува за доспеаните, а неплатени обврски на општината. 

Распределбата на средствата од ставот 1 на овој член по единки корисници, општината 
ја врши само за единки корисници кои имаат пријавено доспеани, а неплатени обврски во 
Електронскиот систем за пријавување и евиденција на обврските заклучно со месец 
септември 2018 година.

Член 10
Извештајот за вкупно договорениот износ по доверители за финансирање на доспеани, 

а неплатени обврски, од членот 8 став 4 од овој закон, треба да биде одобрен од страна на 
Советот на општината најдоцна до 1 јуни 2019 година.

Одлуката на Советот на општината од членот 8 став 4 од овој закон заедно со 
Извештајот за вкупно договорениот износ по доверители за финансирање на доспеани, а 
неплатени обврски се објавуваат на веб страницата на општината.

Член 11
Доколку единката корисник може самостојно да ги финансира нејзините пријавени, а 

неплатени обврски или доколку договорениот износ со доверителите е помал од 
доделените средства согласно со членот 9 став 1 од овој закон, средствата може да се 
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користат за финансирање на доспеаните, а неплатени обврски на општината или друга 
единка корисник по претходно дадена изјава од раководното лице на единката корисник и 
претходно донесена Одлука за одобрување од Советот на општината.

Во услови кога вкупниот договорен износ на општината и единките корисници по 
доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски е помал од доделените 
средства согласно со членот 5 од овој закон, вишокот на средства oпштината ги враќа во 
Буџетот на Република Македонија најдоцна до 31 јули 2019 година.

Градоначалникот на општината најдоцна до 30 ноември 2019 година до Владата на 
Република Македонија поднесува Извештај за искористување на доделените средства како 
финансиска поддршка за исплата на доспеани, а неплатени обврски по доверители 
согласно со Извештајот за вкупно договорениот износ по доверители за финансирање на 
доспеани, а неплатени обврски. 

Извештајот од ставот 3 на овој член се објавува на веб страницата на општината.

Член 12
Приоритет при исплата на доспеаните, а неплатени обврски, имаат обврските со кои 

спогодбено со доверителот е постигнато целосно откажување од каматата и намалување 
на главницата на побарувањето за 15%.

Член 13
Надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон врши Министерство за 

финансии преку финансиската инспекција во јавниот сектор, согласно со Законот за 
финансиска инспекција во јавниот сектор. 

Член 14
Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на градоначалникот, доколку не постапи согласно со членот 8 ставови 1 и 2 од 
овој закон.

Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на одговорното лице на единката корисник, доколку не постапи согласно со 
членот 8 став 3 од овој закон.

Член 15
Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на градоначалникот, доколку не постапи согласно:
- член 8 став 4 од овој закон и
- член 11 став 3 од овој закон.

Член 16
Овластен орган за поднесување на барањето за поведување на прекршочна постапка по 

однос на прекршоците од членовите 14 и 15 од овој закон е финансиската инспекција во 
јавниот сектор. 

За сторениот прекршок од членовите 14 и 15 од овој закон, финансиските инспектори 
се должни на сторителот на прекршокот да му предложат постапка за порамнување, со 
издавање на прекршочен платен налог, пред да го поднесат барањето за прекршочна 
постапка, согласно со Законот за прекршоците. 

Овластените службени лица се должни да водат евиденција за издадените прекршочни 
платни налози и за исходот на покренатите постапки. 

Во евиденцијата од ставот 3 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следниве 
податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, 
односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен 
налог и исходот од постапката. 
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Личните податоци од ставот 4 на овој член се чуваат пет години од денот на 
внесувањето во евиденцијата. 

Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува министерот за 
финансии. 

Член 17
За прекршоците предвидени во членовите 14 и 15 од овој закон, прекршочна постапка 

води и прекршочни санкции изрекува надлежен суд. 

Член 18
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот 

на влегувањето во сила на овој закон.

Член 19
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе се применува до 31 декември 2019 година.
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