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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

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ЈАВЕН ДОЛГ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за јавен долг,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 

септември 2014 година.

  Бр. 07- 3506/1                                                                                        Претседател
16 септември 2014 година                                                                на Република Македонија,                      

     Скопје                                                                                        д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ

НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВЕН ДОЛГ

Член 1
Во Законот за јавен долг (“Службен весник на Република Македонија” брoj 62/05, 88/08 

и 35/11) во членот 2 точка 1 зборовите: “општините во градот Скопје и градот Скопје” се 
бришат.

Точката 2 се менува и гласи: 
“Јавен долг е збир на државниот долг и долгот на јавните претпријатија основани од 

државата или од општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, како и 
трговските друштва кои се во целосна или во доминантна сопственост на државата или на 
општините, општините во градот Скопје и градот Скопје за кои државата има издадено 
државна гаранција.”

Точката 3 се менува и гласи: 
“Носители на јавен долг се Владата на Република Македонија, јавните установи 

основани од Република Македонија, општините, општините во градот Скопје и градот 
Скопје, јавните претпријатија основани од државата или од општините, општините во 
градот Скопје и градот Скопје, како и трговските друштва кои се во целосна или во 
доминантна сопственост на државата или на општините, општините во градот Скопје и 
градот Скопје. ”

Точката 4 се менува и гласи:
“Задолжување е постапка за создавање на финансиски обврски со склучување на 

договор за заем и/или издавање на должнички хартии од вредност издадени од државата 
или општината, општината во градот Скопје и Градот Скопје;”.
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Точката 5 се брише.
Точките 6 и 7 стануваат точки 5 и 6. 
Точката 8 која станува точка 7 се менува и гласи:
“Сервисирање на долг се сите плаќања по основ на пристигната камата и главнина кои 

произлегуваат од долг создаден согласно одредбите од овој закон;” 
По точката 7 се додава нова точка 8 која гласи:
“8. Други трошоци претставуваат трошоци кои директно или индиректно 

произлегуваат од задолжувањето на носителите на јавен долг, а не претставуваат главнина 
или редовна камата;”

Член 2
Во членот 4 ставовите (1) и (2) се менуваат и гласат:
“Задолжувањето на општините, јавните претпријатија основани од општините, 

општините во градот Скопје и градот Скопје, како и трговските друштва кои се во целосна 
или во доминантна сопственост на општините, општините во градот Скопје и градот 
Скопје се врши во согласност со овој закон и со Законот за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа. 

Задолжувањето на општините во градот Скопје, градот Скопје, јавните претпријатија 
основани од општините во градот Скопје и градот Скопје, како и трговските друштва кои 
се во целосна или во доминантна сопственост на општините во градот Скопје и градот 
Скопје се врши во согласност со овој закон, Законот за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа и со Законот за градот Скопје.”

Ставот (3) се брише.
Во ставот (4) кој станува став (3), зборот “обврските” се заменува со зборовите: “долгот 

и другите трошоци”. 
Ставовите (5), (6) и (7) се бришат.

Член 3
Членот 5 се менува и гласи:
“Долгот на Народната банка на Република Македонија не претставува јавен долг.”.

Член 4
Членот 6-а се менува и гласи:
“(1) Постапката за задолжување пропишана со овој закон не се применува: 
- при користење на акредитиви, банкарски гаранции и/или лизинг,
- при краткорочно задолжување за ликвидносни потреби на Македонска банка за 

поддршка на развојот,
- при задолжување без државна гаранција на јавните претпријатија основани од 

државата, како и трговските друштва кои се во целосна или во доминантна сопственост на 
државата. 

(2) За секој склучен договор од ставот 1, носителите на јавен долг имаат обврска да го 
информираат Министерството за финансии во рок од пет работни дена.”

Член 5
Во членот 7 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
“(2) Цели на управувањето со јавниот долг се:
- финансирање на потребите на државата со најнизок можен трошок, на среден и долг 

рок, и со одржливо ниво на ризик;
- идентификација, следење и управување со ризиците на кои подлежи портфолиото на 

јавниот долг и 
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- развој и одржување на ефикасен домашен финансиски пазар.”
Ставот (2) станува став (3)
Ставот (3) кој станува став (4), се менува и гласи:
“Политиката за управување со јавен долг вклучува утврдување на:
- висината на износот (лимитот) на јавниот долг на среден рок;
- максималниот износ на ново задолжување во првата година за која се однесува 

фискалната стратегија и 
- максималниот износ на новоиздадени државни гаранции во првата година за која се 

однесува фискалната стратегија.”
Ставот (4) кој станува став (5) се брише.

Член 6
Во членот 8 став (1) втората реченица се брише.
Ставот (3) се менува и гласи:
“Долгот на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје и долгот на 

јавните претпријатија основани од државата или од општините, општините во градот 
Скопје и градот Скопје, како и трговските друштва кои се во целосна или во доминантна 
сопственост на државата и на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје не 
претставува обврска на Буџетот на Република Македонија, освен во случаи кога се издава 
државна гаранција.”

Член 7
Во членот 11 ставот (1) се менува и гласи:
“Министерството за финансии во управувањето со јавниот долг, ги има следниве 

надлежности: 
- го предлага изворот и структурата на задолжувањето за финансирање на буџетскиот 

дефицит; 
- презема активности поврзани со редовно сервисирање на државниот долг; 
- го следи редовното сервисирање на јавниот долг од страна на носителите на јавниот 

долг; 
- презема мерки за наплата на побарувањата од носителите на јавниот долг во чие име е 

извршено плаќање по активирана гаранција, односно договор за заем; 
- презема мерки во однос на лимитот на јавниот долг;
- подготвува годишен извештај за управување со јавниот долг; 
- изготвува и објавува Календар на планирани емисии на државни хартии од вредност 

за тековната година; 
- организира и врши издавање на државни хартии од вредност во име на Република 

Македонија; 
- евидентира издавање на државни хартии од вредност, врши следење на трансакциите 

со државни хартии од вредност на секундарниот пазар и создава услови за развој на 
секундарниот пазар; 

- утврдува критериуми за избор и избира овластени учесници на пазарот на државни 
хартии од вредност;

- презема активности за минимизирање на трошокот за сервисирање на државниот долг 
и издадените државни гаранции; 

- презема активности за намалување на ризикот поврзан со структурата на јавниот долг 
и државните гаранции; 

- употребува деривативни финансиски инструменти со цел за отстранување или 
намалување на финансиските ризици; 
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- ја следи состојбата на единствената трезорска сметка и управува со пласирањето на 
вишокот на средства на истата; 

- ја следи состојбата на девизните сметки на државата кои се отворени и се водат во 
Народната банка на Република Македонија и управува со вишокот на средства на сметката 
на Министерството за финансии;

- склучува договори за реализирање на надлежностите утврдени со овој закон;
- учествува во постапката на задолжување на носителите на јавен долг; и
- дава препораки на носителите на јавниот долг по однос на условите за задолжување 

во случај на финансирање на проекти за кои е потребно задолжување.” 
Во ставот (2), алинејата 6 се менува и гласи:
“- управува со пласманот на средства обезбедени со задолжување на Република 

Македонија,”
Ставот (5) се брише.

Член 8
Во членот 12 став (1), по алинејата 7 се додава нова алинеја 8, која гласи:
“- финансирање на превземени обврски од страна на општините, општините во градот 

Скопје и градот Скопје,”
Во ставот (2) алинејата 2 се брише.
Ставот (3) се брише.

Член 9
Во членот 13 ставот (2) зборовите: “што го сочинуваат државниот долг” се заменуваат 

со зборовите: “од став (1) на овој член”

Член 10
Во членот 14 ставот (2) се менува и гласи:
“Износот на потребните средства за долгорочните права на трошење се утврдува врз 

основа на преземените обврски по основа на склучени договори за заем, преземени 
обврски по основа на кофинансирање, одлуки за издавање на државни хартии од вредност 
и обврски по однос на членство на Република Македонија во меѓународни финансиски 
институции.”

Член 11
Во членот 16, се менува и гласи:
„ (1) Во име на Република Македонија, договор за заем склучува Владата на Република 

Македонија кој министерот за финансии го потпишува во името на Владата на Република 
Македонија.

(2)Постапката за задолжување носителите на законодавната, судската и извршната 
власт ја започнуваат со иницијатива за задолжување до Владата на Република Македонија 
која задолжително содржи мислење од Министерството за финансии. 

(3) Постапката за задолжување, јавните установи основани од Република Македонија и 
општините, општините во градот Скопје и градот Скопје ја започнуваат со согласност на 
Министерството за финансии.

(4) За добивање на согласноста од ставот (3) на овој член, јавните установи основани од 
Република Македонија и општините, општините во градот Скопје и градот Скопје до 
Министерството за финансии поднесуваат:

- Одлука за задолжување која задолжително треба да содржи износ и цел на 
задолжувањето;
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- барање за задолжување коe содржи податоци за проектот и податоци за финансискиот 
капацитет на јавните установи основани од Република Македонија и на општините, 
општините во градот Скопје и градот Скопје. 

(5) Во постапката за задолжување од ставовите (2) и (3) на овој член задолжително 
учествуваат претставници од Министерството за финансии и други овластени 
претставници од Владата на Република Македонија. 

(6) Носителите од ставовите (2) и (3) од овој член склучуваат договор за заем, по 
донесување на посебен закон за секое ново задолжување кај странски заемодавачи.

(7) За секое ново задолжување на носителите од ставот (2) од овој член кај странски 
заемодавачи, Министерот за правда издава правно мислење за правната важност на 
договорт за заем.

(8) Носителите од ставовите (2) и (3) од овој член склучуваат договор за заем, по 
донесување на одлука од Владата на Република Македонија, за секое ново задолжување 
кај домашни заемодавачи.

(9) Формата и содржината на барањето за задолжување од став (4) алинеја 2 на овој 
член ќе ги пропише министерот за финансии.”

Член 12
Членот 17 се менува и гласи:
„(1) Владата на Република Македонија средствата обезбедени со договор за заем може 

да ги позајми само на носители на јавен долг (on-lending). 
(2) Во случај на задолжување од ставот 1 на овој член општините, општините во Градот 

Скопје и Градот Скопје започнуваат постапка за задолжување кај државата согласно 
членот 16 од овој закон, а јавните претпријатија основани од државата или од општините, 
општините во градот Скопје и градот Скопје, како и трговските друштва кои се во целосна 
или во доминантна сопственост на државата или на општините, општините во градот 
Скопје и градот Скопје започнуваат постапка за задолжување кај државата согласно 
членовите 25-a и 25-б од овој закон. 

(3) Министерот за финансии склучува договор за заем со носителите на јавен долг, во 
кој се дефинираат условите под кои се позајмуваат средствата од заемот. 

(4) Во случај кога носителите на јавен долг нема да извршат навремено плаќање на 
обврските кои произлегуваат од договорот од ставот (3) на овој член, Министерството за 
финансии има право на наплата на побарувањето кое вклучува главнина, камата, казнена 
камата и други трошоци. 

(5) Доколку заемот е доделен на општина, општина во градот Скопје, градот Скопје, 
јавно претпријатие основано од општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, 
како и трговско друштво кое е во целосна или во доминантна сопственост на општините, 
општините во градот Скопје и градот Скопје, Министерството за финансии за наплата на 
побарувањето од ставот (4) на овој член, има право:

- да насочи средства од буџетската сметка на општината на сметката на Буџетот на 
Република Македонија, до износ потребен за наплата на побарувањето и/или

- да задржи дел од дотациите кои треба да се распределат на општината, до износ 
потребен за наплата на побарувањето. 

(6) Министерот за финансии има право на преземање дополнителни мерки за наплата 
на износот од ставот (4) на овој член предвидени во договорот од став (3) на овој член, 
како и други мерки во согласност со закон.”

Член 13
Во членот 18 ставот (4) се менува и гласи:
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“Државните хартии од вредност во име на Република Македонија, на домашниот 
финансиски пазар ги издава Министерството за финансии врз основа на одлука на Владата 
на Република Македонија, со која се утврдува максималниот износ на ново задолжување 
преку државни хартии од вредност.”

По ставот (4) се додаваат два нови става (5) и (6) кои гласат:
“(5) Државните хартии од вредност во име на Република Македонија, на меѓународниот 

финансиски пазар ги издава Министерството за финансии врз основа на одлука на Владата 
на Република Македонија, со која се утврдува максималниот износ на ново задолжување 
преку државни хартии од вредност.

(6) Министерот за правда издава правно мислење за правната важност на издавањето на 
хартии од вредност на меѓународниот финансиски пазар. ”

Во ставот (5) кој станува став (7) по зборовите “државните хартии од вредност” се 
додаваат зборовите: ”на домашниот финансиски пазар”.

Ставовите (6) и (7) стануваат ставови (8) и (9).

Член 14
По членот 20 се додава нов наслов и нов член 20-а, кои гласат:

“Задолжување со издавање на хартии од вредност од општините, општините во 
градот Скопје и градот Скопје

Член 20-а
(1) Постапката за задолжување со издавање на хартии од вредност, општините, 

општините во градот Скопје и градот Скопје ја започнуваат со согласност на 
Министерството за финансии.

(2) За добивање на согласноста од став (1) на овој член, општините, општините во 
градот Скопје и градот Скопје до Министерството за финансии поднесуваат: 

- Одлука за задолжување која задолжително треба да содржи износ и цел на 
задолжувањето и

- барање за задолжување коe содржи податоци за проектот и податоци за финансискиот 
капацитет на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје од член 16 од овој 
закон.

(3) Во постапката за задолжување, задолжително учествуваат претставници од 
Министерството за финансии и други овластени претставници од Владата на Република 
Македонија. 

(4) За задолжување на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје преку 
издавање на хартии од вредност на домашен финансиски пазар, Владата на Република 
Македонија донесува одлука со која се одобрува максималниот износ на ново 
задолжување на општината, општината во градот Скопје и градот Скопје преку издавање 
на хартии од вредност, по донесувањето на актот за одобрување на емисијата на хартии од 
вредност од страна на Комисијата за хартии од вредност.

(5) За задолжување на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје преку 
издавање на хартии од вредност на меѓународен финансиски пазар, Владата на Република 
Македонија донесува одлука со која се одобрува максималниот износ на ново 
задолжување на општината, општината во градот Скопје и градот Скопје преку издавање 
на хартии од вредност, по донесувањето на актот за одобрување на емисијата на хартии од 
вредност од страна на надлежното регулаторно тело.“.

Член 15
Насловот пред член 21 се менува и гласи:
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“Државни гаранции”

Член 16
Во членот 21 се додава нов став (1), кој гласи:
“(1) Во име на Република Македонија, Владата на Република Македонија може да 

издаде државна гаранција при задолжување на носителите на јавен долг.”
Во ставот (1) кој станува став (2), алинејата 2 се брише.
Ставот (2) кој станува став (3) се брише.

Член 17
Во членот 22 ставот (1) се менува и гласи:
“Носителите на јавниот долг започнуваат постапка за задолжување обезбедена со 

државна гаранција согласно член 16, 20-а и 25 од овој закон.”
Ставот (2) се брише.
Во ставовите (3) и (4) кои стануваат ставови (2) и (3), по зборовите: “Во име на” се 

додаваат зборовите: “Владата на”.
По ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:
“(4) Министерот за правда издава правно мислење за правната важност на издадената 

гаранција од ставот (2) од овој член.”
Ставовите (5), (6) и (7) се бришат. 

Член 18
Членот 23 се менува и гласи: 
„ (1) Сервисирањето на долгот гарантиран од Република Македонија и/или плаќањето 

на другите трошоци ги врши носителот на јавниот долг во чие име е издадена државна 
гаранција. 

(2) Доколку носителот на јавниот долг, во чие име е издадена државна гаранција, не 
изврши сервисирање на долгот и/или не го изврши плаќањето на другите трошоци од 
ставот (1) на овој член на датумот на нивното достасување, Министерството за финансии, 
во име на Република Македонија, врши плаќање на пристигнатата обврска по основ на 
државна гаранција. 

(3) Во случај Министерството за финансии, во име на Република Македонија, да 
изврши плаќање на обврската по државна гаранција, Министерството за финансии има 
право на наплата на побарувањето кое вклучува главнина, камата, казнена камата и други 
трошоци настанати заради неможност на носителот на јавниот долг во чие име е издадена 
државната гаранција да изврши сервисирање на долгот и/или другите трошоци од ставот 
(1) на овој член на датумот на нивното достасување.

(4) Носителот на јавниот долг, во чие име е издадена државна гаранција, е должен во 
рокот предвиден со договорите од членот 22 ставови (2) и (3) на овој закон, средствата кои 
се платени по основ на државна гаранција од страна на Министерството за финансии, да 
ги уплати во корист на сметката на Буџетот на Република Македонија.

(5) Обврската од ставот (4) на овој член е безусловна и неотповиклива. 
(6) Доколку носителот на јавниот долг во чие име е издадена државна гаранција, е 

општина, општина во градот Скопје и градот Скопје, јавно претпријатие основано од 
општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, како и трговско друштво кое е 
во целосна или во доминантна сопственост на општините, општините во градот Скопје и 
градот Скопје, Министерството за финансии, за наплата на побарувањето од ставот (3) на 
овој член, има право:

- да насочи средства од буџетската сметка на општината, општината во градот Скопје и 
градот Скопје на сметката на Буџетот на Република Македонија, до износ потребен за 
наплата на побарувањето и/или
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- да задржи дел од дотациите кои треба да се распределат на општината, општината во 
градот Скопје и градот Скопје, до износ потребен за наплата на побарувањето. 

(7) Министерот за финансии има право на преземање дополнителни мерки за наплата 
на износот од ставот (3) на овој член предвидени во договорот за обезбедување од членот 
22 ставови (2) и (3) на овој закон.” 

Член 19
Во членот 24-а став (1) зборовите: “Јавните претпријатија и трговските друштва кои се 

во целосна или доминантна сопственост на државата” се заменуваат со зборовите: 
“Јавните претпријатија основани од државата, како и трговските друштва кои се во 
целосна или во доминантна сопственост на државата”.

Во ставот (2) зборовите: “јавните претпријатија формирани од општините, општините 
во градот Скопје и градот Скопје” се заменуваат со зборовите: “јавните претпријатија 
основани од општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, како и трговските 
друштва кои се во целосна или во доминантна сопственост на општините, општините во 
градот Скопје и градот Скопје”.

Член 20
По членот 24-а се додава нов член 24-б кој гласи:

“Член 24-б
Доколку носителот на јавен долг има ненамирени обврски кон државата по основ на 

државна гаранција или заем, истиот не може да добие согласност за ново задолжување 
согласно овој закон, се до моментот на регулирање на пристигнатата обврска.”

Член 21
Пред член 25 се додава наслов и членот 25 се менува и гласи:

“Долг со државна гаранција

Член 25
(1) Јавното претпријатие основано од државата или од општините, општините во градот 

Скопје и градот Скопје, како и трговското друштво кое е во целосна или во доминантна 
сопственост на државата или на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје 
може долгорочно да се задолжува со издавање на државна гаранција за: 

- финансирање на капитални проекти и инвестиции,
- рефинансирање на долговите настанати по основ на задолжување од алинејата 1 на 

овој став, 
- финансирање на превземени обврски и
- заштита и отстранување на последици предизвикани од природни непогоди и од 

еколошки катастрофи.
(2) Постапката за задолжување со издавање на државна гаранција јавното претпријатие 

основано од државата или од општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, 
како и трговското друштво кое е во целосна или во доминантна сопственост на државата 
или на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје ја започнува со 
согласност на Министерството за финансии.

(3) За добивање на согласноста од ставот (2) на овој член, јавното претпријатие 
основано од државата или од општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, 
како и трговското друштво кое е во целосна или во доминантна сопственост на државата 
или на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје до Министерството за 
финансии поднесува: 
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- Одлука за задолжување која задолжително треба да содржи износ и цел на 
задолжувањето и

- барање за задолжување со издавање на државна гаранција коe содржи податоци за 
проектот и податоци за финансискиот капацитет на јавното претпријатие основано од 
државата или од општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, како и 
трговското друштво кое е во целосна или во доминантна сопственост на државата или на 
општините, општините во градот Скопје и градот Скопје.

(4) Формата и содржината на барањето за задолжување со издавање на државна 
гаранција од став (3) алинеја 2 на овој член ќе ги пропише министерот за финансии.

(5) Во постапката за задолжување со издавање на државна гаранција задолжително 
учествуваат претставници од Министерството за финансии и други овластени 
претставници од Владата на Република Македонија. 

(6) Договорот за заем се склучува по донесување на посебен закон за секое 
задолжување со издавање на државна гаранција кај странски заемодавачи, односно по 
донесување на одлука од Владата на Република Македонија за секое задолжување со 
издавање на државна гаранција кај домашни заемодавачи.

(7) Сервисирањето на заемот и плаќањето на другите трошоци настанати со 
задолжување на јавните претпријатија основани од државата или од општините, 
општините во градот Скопје и градот Скопје, како и трговските друштва кои се во целосна 
или во доминантна сопственост на државата или на општините, општините во градот 
Скопје и градот Скопје , го вршат јавните претпријатија основани од државата или од 
општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, како и трговските друштва кои 
се во целосна или во доминантна сопственост на државата или на општините, општините 
во градот Скопје и градот Скопје. “

Член 22
По членот 25 се додаваат два нови наслови и два нови члена 25-а и 25-б, кои гласат:

“Долг без државна гаранција

Член 25-а
(1) Јавното претпријатие основано од општините, општините во градот Скопје и градот 

Скопје, како и трговското друштво кое е во целосна или во доминантна сопственост на 
општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, може долгорочно да се 
задолжува без издавање на државна гаранција за: 

- финансирање на капитални проекти и инвестиции,
- рефинансирање на долговите настанати по основ на задолжување од алинејата 1 на 

овој став, 
- финансирање на превземени обврски и
- заштита и отстранување на последици предизвикани од природни непогоди и од 

еколошки катастрофи.
(2) Постапката за задолжување без издавање на државна гаранција јавното 

претпријатие основано од општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, како и 
трговското друштво кое е во целосна или во доминантна сопственост на општините, 
општините во градот Скопје и градот Скопје, ја започнува со согласност на 
Министерството за финансии.

(3) За добивање на согласноста од ставот (2) на овој член, јавното претпријатие 
основано од општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, како и трговското 
друштво кое е во целосна или во доминантна сопственост на општините, општините во 
градот Скопје и градот Скопје, до Министерството за финансии поднесува: 



Службен весник на РМ, бр. 139 од 18.09.2014 година

10 од 11

- Одлука за задолжување која задолжително треба да содржи износ и цел на 
задолжувањето; и

- барање за задолжување без издавање на државна гаранција коe содржи податоци за 
проектот и податоци за финансискиот капацитет на јавното претпријатие основано од 
општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, како и трговското друштво кое е 
во целосна или во доминантна сопственост на општините, општините во градот Скопје и 
градот Скопје.

(4) Формата и содржината на барањето за задолжување од ставот (3) алинеја 2 на овој 
член ќе ги пропише министерот за финансии.

(5) Сервисирањето на заемот и плаќањето на другите трошоци настанати со 
задолжување на јавните претпријатија основани од општините, општините во градот 
Скопје и градот Скопје, како и трговските друштва кои се во целосна или во доминантна 
сопственост на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, го вршат јавните 
претпријатија основани од општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, како 
и трговските друштва кои се во целосна или во доминантна сопственост на општините, 
општините во градот Скопје и градот Скопје.

Долг кај државата (on-lending)

Член 25-б
(1) Постапка за задолжување кај државата, јавното претпријатие основано од државата, 

како и трговското друштво кое е во целосна или во доминантна сопственост на државата 
започнува со согласност на Министерството за финансии.

(2) За добивање на согласноста од ставот (1) на овој член, јавното претпријатие 
основано од државата, како и трговското друштво кое е во целосна или во доминантна 
сопственост на државата, до Министерството за финансии поднесува: 

- Одлука за задолжување која задолжително треба да содржи износ и цел на 
задолжувањето; и

- барање за задолжување коe содржи податоци за проектот и податоци за финансискиот 
капацитет на јавното претпријатие основано од државата, како и трговското друштво кое е 
во целосна или во доминантна сопственост на државата.

(3) Формата и содржината на барањето за задолжување од ставот (2) алинеја 2 на овој 
член ќе ги пропише министерот за финансии.

(4) Сервисирањето на заемот и плаќањето на другите трошоци настанати со 
задолжување на јавните претпријатија основани од државата, како и трговските друштва 
кои се во целосна или во доминантна сопственост на државата, го вршат јавните 
претпријатија основани од државата, како и трговските друштва кои се во целосна или во 
доминантна сопственост на државата.”

Член 23
Во членот 26 став (2) бројот “15” се заменува со бројот “30”.
Во ставот (3) зборовите: “јавните претпријатија кои се основани од општините, односно 

од градот Скопје” се заменуваат со зборовите: “јавните претпријатија основани од 
општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, како и трговските друштва кои 
се во целосна или во доминантна сопственост на oпштините, општините во градот Скопје 
и градот Скопје”.

Член 24
Во членот 27 ставот (1) се брише.
Ставот (2) станува став (1).
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Ставот (3) се брише, 
Ставот (4) кој станува став (2) се менува и гласи:
“Податоците за јавниот долг, Министерството за финансии ги објавува на својата веб 

страница и во Билтенот на Министерството за финансии.”

Член 25
Во членот 28 став (1) алинеја 2 зборовите: “став (3)” се заменуваат со зборовите: “став 

(4)”.

Член 26
Во членот 28-а став (1) алинеја 1 по бројот “25” се додаваат зборовите: “25-а и 25-б”, а 

во алинејата 2 по зборовите: “24-а” се додаваат зборовите: “и 24-б”.

Член 27
Во членот 29 став (1) алинеја 2 зборовите: “членови 16, став (2) и 25 став (1)” се 

заменуваат со зборовите: “членови 16 и 20-а”. 
Во алинеја 3 бројот “(3)” се менува со бројот “(4)”.
Во алинеја 4 зборовите: “по денот на донесувањето на одлука за распишување на 

избори (член 24а)” се заменуваат со зборовите: “спротивно на членовите 24-а и 24-б од 
овој закон.”

Член 28
Постапките за задолжување и постапките за издавањето, сервисирање, правото на 

наплата и престанокот на државни гаранции започнати пред денот на влегувањето во сила 
на овој закон ќе продолжат согласно со одредбите на овој закон. 

Член 29
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија 

да утврди пречистен текст на Законот за јавен долг.

Член 30
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија”


