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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА 
САМОУПРАВА 

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.192 од 05.11.2015 година 

 

Член 1 
Во Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен 

весник на Република Македонија“ број 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009 и 
47/11), во членот 18 став (2) се менува и гласи: 

„Постапката за задолжување општините ја започнуваат со согласност на 
Министерството за финансии.“ 
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 

„(3) Општината може да се задолжи или да издаде гаранција по претходно 
донесена одлука на советот на општината. Одлуката на советот важи само 

доколку договорот за задолжување или издавање на гаранција се склучи во 
фискалната година во која истата е донесена.“ 
Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5). 

 
Член 2 

Во членот 20 став (1) алинејата 2 се менува и гласи: 
„- финансирање на преземени обврски.“ 
Алинејата 3 се брише. 

Ставот (3) се брише. 
Ставовите (4), (5) и (6) стануваат ставови (3), (4) и (5). 

 
Член 3 

По ГЛАВАТА IX се додава нова ГЛАВА IX-а и нов член 46-б, кои гласат: 

 
„IX-а НАДЗОР 

 
Член 46-б 

(1) Надзор над спроведувањето на одредбите на овој закон врши Министерството 

за финансии. 
(2) Инспекцискиот надзор го врши Финансиската инспекција во јавниот сектор 

преку финансиски инспектори.“ 
 

Член 4 

Членот 47 се менува и гласи: 
„(1) Глоба во износ од 1.500 евра до 3.000 евра во денарска противвредност ќе 

му се изрече за прекршок на градоначалникот на општината, ако: 
- општината го надмине ограничувањето од 30% од реализираните вкупни 
приходи на тековно-оперативниот буџет на општината во претходната фискална 

година по основ на краткорочно задолжување и краткорочна позајмица од 
Централниот буџет на Република Македонија во текот на фискалната година 

(член 19 став(2)), 
- не го достави договорот за заем и амортизационен план до Министерството за 

финансии во рок од десет работни дена од денот на неговото потпишување (член 
18 став 
 (4)); 

- не го извести Министерството за финансии за издадените гаранции во рок од 
десет работни дена од денот на издавање на гаранцијата (член 21 став (3)); 

- не се придржува на роковите за подготвување, предлагање и доставување на 
донесување на буџетот (член 27); 
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- 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 изменување 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, став (3)); 

- одреди одговорен сметководител кој не ги исполнува утврдените услови (член 
36); 
- општината не ги подготви и донесе актите во согласност со утврдените 

процедури и рокови (член 41 ставови (3), и (5)); 
- 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 5.000 евра до 10.000 евра во денарска противвредност ќе 
се изрече за прекршок на градоначалникот на општината, ако: 

- општината воспостави заложно право врз имот кој служи за вршење на дејности 
од јавен интерес утврдени со закон (член 18-а); 

- општината не ги користи средствата обезбедени со долгорочно задолжување 
согласно со утврдената намена (член 20 став 5)); 
- општината го надмине ограничувањето од 30% од вкупните приходи на тековно 

– оперативниот буџет на општината во претходната фискална година за вкупната 
годишна отплата на долгот (главнина, камата и други трошоци), направен врз 

основа на долгорочно задолжување и долгорочна позајмица од Централниот 
буџет на Република Македонија ( член 20 став (3)) 
- општината не се придржува на условите за висината на вкупниот непристигнат 

долгорочен долг ( член 20 став (4)) и 
- не донесе Одлука за прогласување на финансиска нестабилност (член 39 став  

(2)). 
(3) За сторените прекршоци од став (1) и (2) од овој член, финансиските 
инспектори се должни на сторителот на прекршокот да му предложат постапка за 

издавање на прекршочен платен налог, пред да го поднесат барањето за 
прекршочна постапка. 

(4) Доколку финансискиот инспектор констатира прекршок, составува записник 
во кој ги забележува битните елементи на дејствието од кое произлегува 
правното обележје на прекршокот, времето, местото и начинот на сторување на 

прекршокот, описот на дејствието и дава предлог за порамнување со издавање на 
прекршочен платен налог. 

Записникот го потпишува финансискиот инспектор и сторителот. 
(5) Ако сторителот го признае делото што му се става на товар, финансискиот 
инспектор веднаш ќе издаде прекршочен платен налог. 

(6) Прекршочниот платен налог содржи лично име, адреса и единствен матичен 
број на граѓанинот, а за правно лице, назив, седиште и даночен број, местото и 

времето на сторување на прекршокот, правната квалификација на прекршокот, 
износот на глобата, број на сметката за плаќање и правна поука. 
(7) По приемот и потпишувањето на прекршочниот платен налог сторителот е 

должен да ја плати глобата во рок од осум дена од приемот на прекршочниот 
платен налог на сметката означена во платниот налог. 

(8) Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од ставот (7) на овој член ќе 
плати половина од изречената глоба, за кое право се поучува во правната поука. 

(9) Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од ставот (7) на овој член, 
финансискиот инспектор поднесува барање за поведување на прекршочна 
постапка. 
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(10) Финансискиот инспектор е должен да води евиденција за издадените 
прекршочни платни налози од ставот (5) на овој член и за исходот на 

покренатите постапки. 
(11) Во евиденцијата од ставот (10) 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 кој му се издава и исходот на постапката. 

(12) Личните податоци од ставот (11) на овој член се чуваат пет години од денот 
на внесување во евиденцијата. 
(13) Министерот за финансии ја пропишува формата и содржината на 

прекршочниот платен налог. 
(14) За прекршоците предвидени во овој закон, прекршочна постапка води и 

прекршочни санкции изрекува надлежен суд.“ 
 

Член 5 
Подзаконскиот пропис утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од 
денот на влегувањето на сила на овој закон. 

 
Член 6 

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


