
Врз основа на член 43-a став 3 и 43-б став 4 од Законот за финансирање на единиците 

на локалната самоуправа (“Службен весник на Република Мaкедонија” бр.61/2004, 96/2004, 

67/2007 и 156/2009),  министерот за финансии донесе 

 

ПРАВИЛНИКПРАВИЛНИКПРАВИЛНИКПРАВИЛНИК    

ззззаааа    начинот на начинот на начинот на начинот на постапувпостапувпостапувпостапување при ање при ање при ање при одобрување и враќање на краткорочна и долгорочна одобрување и враќање на краткорочна и долгорочна одобрување и враќање на краткорочна и долгорочна одобрување и враќање на краткорочна и долгорочна 

позајмица на позајмица на позајмица на позајмица на општината општината општината општината од Централниот буџет на Република Македонијаод Централниот буџет на Република Македонијаод Централниот буџет на Република Македонијаод Централниот буџет на Република Македонија 

 

Член 1Член 1Член 1Член 1    

    

Со овој правилник се пропишува начинот на постапување при одобрување и враќање 

на краткорочна и долгорочна позајмица на општините, општините во Градот Скопје и Градот 

Скопје од Централниот буџет на Република Македонија. 

 

Член 2Член 2Член 2Член 2    

    

За одобрување на краткорочна и долгорочна позајмица општините, општините во 

Градот Скопје и Градот Скопје поднесуваат писмено барање до Министерството за финансии 

согласно Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа. 

 

Барањето од став 1 на овој член содржи: 

 

- вид на позајмица која се бара (краткорочна или долгорочна); 

- целта поради која се бара позајмицата; 

- вкупен износ на бараната позајмица; 

- рок и динамика на отплата на бараната позајмица;и 

- проекции за приходите и расходите на буџетите на општините, општините во 

Градот Скопје и Градот Скопје за тековната и наредните две фискални години и 

образложение за индикаторите врз основа на кои се изработени проекциите. 

 

ЧленЧленЧленЧлен    3333    

    

Врз основа на поднесеното барање во Министерството за финансии се ценат 

податоците наведени во истото и се прави пресметка на приходите на општините, општините 

во Градот Скопје и Градот Скопје и се согледуваат објективните можности за враќање на 

позајмицата, од што зависи одобрувањето или одбивањето на барањето за позајмица. 

 

При одбивање на барањето за позајмица писмено се известува општината. 

 

 



Член 4Член 4Член 4Член 4    

По одобрување на позајмицата општините, општините во Градот Скопје и Градот 

Скопје треба да достават пополнет и потпишан образец ЗП-задолжување на потсметка во 

рамки на трезорската сметка даден во прилог  кој е составен дел на овој правилник. 

По одобрување на долгорочната позајмица општините, општините во Градот Скопје и 

Градот Скопје треба да достават поединечно за секоја година образец ЗП- задолжување на 

потсметка во рамки на трезорската сметка.  

Обрасците од став 1 и 2 на овој член општините, општините во Градот Скопје и Градот 

Скопје треба да ги достават пред исплатата на средствата од одобрената позајмица.  

 

Член 5Член 5Член 5Член 5    

    

Општините, општините во Градот Скопје и Градот Скопје одобрените средства како 

краткорочна или долгорочна позајмица ги враќаат во Буџетот на Република Македонија 

согласно утврдената дата во Образецот ЗП-задолжување на потсметка во рамки на 

трезорската сметка . 

 

Член 6Член 6Член 6Член 6    
 

Во случај кога општините, општините во Градот Скопје и Градот Скопје средствата или 

дел од средствата не ги вратиле до утврдената дата во Образецот ЗП-задолжување на 

потсметка во рамки на трезорската сметка, Трезорот започнува да пресметува камата во 

висина од 2% на годишно ниво до конечната исплата на краткорочната позајмица, односно до 

конечната исплата на ануитетот од долгорочната позајмица, согласно Законот за 

финансирање на единиците на локалната самоуправа. 

 

Член 7Член 7Член 7Член 7    

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен 

весник на Република Македионија”. 
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