
 
 

ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА 

САМОУПРАВА 
 
 

Член 1  
 

Во Законот за финансирање на единиците на локалната 
самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.61/04 и 96/04) во членот 18 
ставот (2) се менува и гласи: 

“(2) Општината може да се задолжува во земјата и странство само 
по претходна согласност на Владата на Република Македонија, утврдена 
врз основа на мислење на  Министерството за финансии.  

Во ставот (3) зборот “заемите“ се заменува со зборот 
“задолжувањата.“ 

 
Член 2 

 
Во членот 21 ставот (2)  се менува и гласи: 
“(2) Јавните претпријатија основани од општината може да се 

задолжат само по претходно издадена гаранција од советот на 
општината за што советот донесува одлука“.  

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи: 
“(3) Градоначалникот на општината е должен да го известува 

Министерството за финансии за сите издадени гаранции.“ 

 
 

Член 3 
  

Членот 28 се менува и гласи:  
“(1) Советот на општината го донесува буџетот за наредната 

година најдоцна до 31 декември во тековната година, по сметки, по 
потпрограми и по ставки. 

 (2) Доколку Советот на општината не го донесе буџетот на 
општината до 31 декември во тековната година, е должен да донесе 
одлука за времено финансирање и финансиски план за нејзино 
спроведување за период од 1 јануари до 31 март за тековната година. 

 (3) Градоначалникот одобрува исплата на средства по сметки, по 
потпрограми и ставки од буџетот, но најмногу до една третина од вкупно 
извршените расходи во првиот квартал од претходната фискална година 
најдоцна до 31 март, а имајќи ги предвид и готовинските текови.   

 (4) Висината на една третина од вкупно извршените расходи во 
првиот квартал од претходната фискална година по сметки, по 
потпрограми и ставки ја пресметува Министерството за финансии.      

     



 (5) Финансискиот план за спроведување на временото 
финансирање на општината е составен дел на буџетот за тековната 
година.“ 

Член 4 

  
Во членот 30 по ставот (2) се додаваат два нови ставови (3) и (4) 

кои гласат: 
“(3) Општината за користење на средствата на Буџетот,  доставува 

годишни и квартални финансиски планови по сметки, по потпрограми и 
по расходни ставки.  

(4) Општината води евиденција на преземените обврски, која 
опфаќа пријавување, промена и поништување на пријавените преземени 
обврски, согласно со прописите за трезорско работење.  

Ставот (3) станува став (5).“ 

 
Член 5 

 
Членот 31 се менува и гласи: 
“(1) Во буџетот на општината за финансирање на непланирани 

или помалку планирани расходи може да се планираат средства како 
постојана и тековна резерва. 

(2) Постојаната и тековната резерва не можат да надминат 3% од 
вкупно планираните средства во основниот буџет на општината.  

(3) За користење на средствата на резерви од ставот (1) на овој 
член одлучува советот на општината. 

(4) По исклучок од ставот (3) на овој член, за користење на 
средствата од резервите до износ најмногу до 50.000 денари одлучува 
градоначалникот. 

(5) Градоначалникот на општината му поднесува на советот на 
општината годишен извештај за користењето на средствата од 
резервите.“ 

 

Член 6 
 

Во членот 39 по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи: 
“(3) Министерството за финансии може да констатира услови за 

настанатата финансиска нестабилност врз основа на финансиски 
извештаи кои ги доставува општината согласно член 32 од овој закон.“ 

 
Член 7 

 
Членот 50 се менува и гласи: 
“(1) Општината може да се задолжува долгорочно во согласност 

со одредбите на овој закон и да дава гаранции за јавните претпријатија 
кои се основани од општината, откако Министерството за финансии 
утврди дека општината: 



- континуирано во период од најмалку две фискални години од  
денот на примената на овој закон редовно доставува позитивно 
оценети финансиски извештаи и 

- континуирано во период од најмалку две фискални години од  
денот на примената на овој закон нема доспеани ненамирени 
обврски кон доверителите во рок над 90 дена од датумот на 
доспевањето. 
 
(2) По исклучок од став (1) на овој член Владата на Република 

Македонија може да даде согласност за задолжување за финансирање 
на  капитални инвестиции на општината по претходно добиено 
позитивно мислење од страна на Министерството за финансии “ 
 

Член 8 
 

Називот на Делот X се менува и гласи: “ПРЕКРШОЧНИ  САНКЦИИ“  
 

Член 9 
 

Членот 47 се менува и гласи: 
    “(1) Глоба во износ од  4.000 евра до 6.000 евра во денарска 

противвредност ќе се изрече за прекршок на одговорното, односно 
раководното лице на општината ако: 

- општината ги користи средствата од краткорочниот заем за 
плаќање на казни и казнени камати (член 19 став 2); 

- општината го надмине ограничувањето од 20% од реализираните 
вкупни приходи на тековно-оперативниот буџет на општината во 
претходната фискална година по основ на вкупно краткорочно 
задолжување во текот на фискалната година (член 19 став 3); 

- не го достави договорот за заем и амортизационен план во рок 
од 10 работни дена до Министерството за финансии (член 20 
став 6); 

- не го извести Министерството за финансии за секоја исплатена 
рата во рок од 10 работни дена (член 20 став 7); 

- не се придржува на роковите за подготвување, предлагање и 
доставување на донесување на буџетот  (член 27); 

- не се придржува на рокот за донесување на буџетот (член 28); 
- не се предложи на Советот на општината усогласување на     

приходите и расходите со одлука за измена и дополнување на 
буџетот ( член 29 ); 

- не се придржува на роковите за подготвување и доставување на 
периодичните финансиски извештаи ( член 32 ); 

- не се придржува на роковите за донесување и доставување на 
годишната сметка ( член 33,  ставови 3 и 4 ); 

- одреди  одговорен сметководител  кој  не  ги исполнува 
утврдените услови ( член 36 ); 

- не се извести министерот за финансии во утврдените рокови 
(член 39 став 2); 

- општината не ги подготви и донесе актите во согласност со 
утврдените процедури и рокови ( член 41 ставови 3, 4, 5 и 6); 

- општината не се придржува на утврдените процедури   и   рокови   
( 42 став 2 ) и 



- општината не се придржува на утврдените рокови за 
подготвување на план на мерки и активности за надминување на 
финансиската нестабилност ( член 43 став 1). 

- неточно ги прикаже вкупните расходи и не ги користи за намените 
одредени со буџетот (член 22 став 2) и 

- не ги користи средствата за утврдените намени и презема 
обврски над износите на трошоците утврдени со годишниот 
буџетски документ (член 26 ); 

 
(2) Глоба во износ од  8.000 евра до 10.000 евра во денарска 

противвредност ќе се изрече за прекршок на одговорното, односно 
раководното лице на општината ако: 

- општината се задолжи во странство без претходна согласност на 
Владата на Република Македонија (член 18 став 2); 

- општината даде под хипотека имот на општината кој служи за 
вршење на дејностите од јавен интерес утврдени со закон; 

- ако отплатата на долгорочниот заем не се врши во еднакви или 
опаѓачки ануитети (член 20 став 1);    

- општината го надмине ограничувањето од 15% од вкупните 
приходи на тековно-оперативниот буџет на општината во 
претходната фискална година за вкупната годишна отплата на 
долгорочниот заем (член 20 став 4); 

- општината не се придржува на условите за висината на вкупниот 
недостасан долгорочен долг ( член 20 став 5); 

 
(3) За прекршоците од став (1) и (2) со овој  член се спроведува 

постапка за порамнување. 
 

(4) За прекршоците пропишани со овој закон, прекршочната 
постапка ја води надлежниот основен суд.“ 
 

Член 10 
 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето 
во "Службен весник на Република Македонија". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


