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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

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 Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 

30 јуни 2021 година.
 

Бр. 08-3114/1 Претседател на Република
30 јуни 2021 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 ЈАВЕН ДОЛГ

Член 1
Во Законот за јавен долг („Службен весник на Република Македонија” број 62/2005, 

88/2008, 35/11 и 139/14 „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 98/19) 
во членот 24-б по зборот „гаранција“ се става запирка, зборот „или“ се брише, а по зборот 
„заем“ се додаваат зборовите: „краткорочна и/или долгорочна позајмица од Централниот 
буџет на Република Северна Македонија“.

Член 2
Во членот 28 став (2) бројот „1.000“ се заменува со бројот „300“, а бројот „2.000“ се 

заменува со бројот „500“. 

Член 3
Во членот 28-а став (1) во воведната реченица бројот „50.000“ се заменува со бројот 

„15.000“, а бројот „100.000“ се заменува со бројот „20.000“.
Во став (2) бројот „20.000“ се заменува со бројот „500“, а бројот „40.000“ се заменува 

со бројот „1.000“.
Во став (3) зборовите: „една до пет години.“ се заменуваат со зборовите: „една 

година.“.

Член 4
Членот 29 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 300 до 500 евра, во денарска противвредност, ќе се изрече за 

прекршок на одговорното, односно раководното лице на носителот на јавен долг за сторен 
прекршок, доколку:
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- не поднесе информација до Министерството за финансии (член 6-а став (2) и член 26), 
и

- не ги уплати средствата во корист на сметката на Буџетот на Република Македонија 
(член 23 став (4)). 

(2) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра, во денарска противвредност, ќе се изрече за 
прекршок на одговорното, односно раководното лице на носителот на јавен долг за сторен 
прекршок, доколку:

- започне преговори за задолжување, без претходна согласност на Министерството за 
финансии (членови 16 и 20-а), и

- започне постапка за задолжување спротивно на членовите 24-а и 24-б од овој закон.“.

Член 5
Во членот 29-а во ставот (1) зборот „порамнување“ се заменува со зборот 

„спогодување“.

Член 6
Во целиот текст на законот зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со 

зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 7
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Северна Македонија“.


