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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
БУЏЕТИТЕ 

(Објавено во Службен Весник на РМ, бр.171 Од 28.12.2012) 

Член 1 

Во Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ број 64/2005, 4/2008, 
103/2008, 156/2009, 95/10 и 180/11), во членот 2 став (1) точка 6 зборовите: „Фондот за 
магистрални и регионални патишта“ се бришат. 

Член 2 

Во членот 15 ставот (3) се брише. 

Член 3 

По членот 15 се додава нов член 15-а, кој гласи: 

„Стратешки план на буџетските корисници 

Член 15-а 

(1) Буџетските корисници изготвуваат тригодишен стратешки план во кој се содржани 
програми и активности за остварување на стратешките приоритети на Владата на 
Република Македонија, како и целите и приоритетите на буџетскиот корисник за тој 
период. 

(2) Стратешките планови на буџетските корисници треба да содржат квантифицирани 
програми, активности, цели и приоритети на буџетските корисници за тригодишниот 
период кои не треба да ги надминуваат максималните износи на одобрени средства за 
наредните три фискални години утврдени од Владата на Република Македонија согласно 
со членот 18 од овој закон. 

(3) Стратешките планови на буџетските корисници се составен дел од буџетското барање 
на буџетскиот корисник кое се доставува до Министерството за финансии на начин утврден 
во членот 22 став (4) од овој закон. 

(4) Доколку буџетските корисници не ги изготват и достават стратешките планови согласно 
со ставовите (2) и (3) на овој член ќе се смета дека не е комплетно буџетското барање на 
буџетскиот корисник и истото со укажувања ќе се врати на доработка на буџетскиот 
корисник во рок утврден од Министерството за финансии. 



База на закони  www.pravdiko.mk 
 

2 | С т р а н и ц а  
 

(5) Ако буџетските корисници не постапат по укажувањата на Министерството за финансии 
од ставот (4) на овој член ќе се смета како воопшто да не доставиле буџетско барање и 
Министерството за финансии во нивно име изготвува предлог на буџет.“ 

Член 4 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2013 година. 

 


