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ВОВЕД

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО  ЗАКОНОТ И  
ПРИЧИНИТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Согласно Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.61/02, 98/02, 81/05, 24/11 и 145/15), буџетите и буџетските 
корисници се должни да состават биланс на состојбата, биланс на приходите и расходите и 
консолидиран биланс, кои ја сочинуваат завршната сметка. Основните финансиски 
извештаи односно завршната сметка мораат да дадат точен, вистинит и целосен преглед на 
приходите и другите приливи, расходите и другите одливи, како и за состојбата на 
средствата, обврските и изворите на средствата на буџетите и буџетските корисници.

Буџетите и буџетските корисници имаат обврска завршните сметки да ги доставуваат до 
Централниот регистар и Државниот завод за ревизија. 

Согласно постојните одредби од Законот, буџетите и буџетските корисници немаат законска 
обврска јавно да ги објавуваат податоците од завршните сметки. 
Заинтересираните страни податоците за состојбата на средствата, обврските, изворите на 
средствата, за остварените приходи и реализираните расходи на определен буџет или 
буџетски корисник ги обезбедуваат преку базата на податоци од Регистарот на годишни 
сметки при Централниот регистар. 

Заради олеснување на пристапот на јавноста до податоците од завршните сметки и 
зголемување на транспарентност во работењето на буџетите на единиците на локалната 
самоуправа, буџетите и фондовите, корисниците и единките корисници на средства од 
буџетите, како и на другите правни лица за кои средствата за вршење на основната дејност 
претежно се обезбедуваат од буџетите, се предлага воведување на обврска за објавување 
на завршните сметки на интернет страница на буџетите и буџетските корисници. 
Објавувањето ќе се врши во рок од 15 дена од денот на доставувањето на завршната 
сметка до Регистарот на годишните сметки при Централниот регистар. 

II.ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА 

Основната цел на Предлог- законот е да се обезбеди поголема јавност и транспарентност во 
финансиското работење на буџетите и буџетските корисници преку објавување на 
завршните сметки на нивните интернет страници, како и полесен пристап до овие податоци 
за сите заинтересирани  физички и правни лица.

Законот чие изменување и дополнување се предлага се заснова врз истите начела врз кои 
се заснова основниот закон. 

Основните решенија на Предлог - законот се :

- воведување на обврска за буџетите и буџетските корисници да ги објавуваат завршните 
сметки на својата интернет страница во рок од 15 дена од доставувањето до Регистарот на 
годишните сметки при Централниот регистар.

-пропишување на глоба за одговорното лице на буџетите и на буџетските корисници доколку 
не ги објават завршните сметки на својата интернет страница и

- утврдување на обврска за буџетите и буџетските корисници да ги објават завршните 
сметки за 2016 година на својата интернет страница во рок од 15 дена од денот на 
влегувањето во сила на законот.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ ВРЗ БУЏЕТОТ И 
ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Донесувањето на Предлог - законот за дополнување на Законот за сметководството за 
буџетите и буџетските корисници ќе нема влијание врз Буџетот на Република Македонија и 
другите јавни финансиски средства. 



IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ 
СУБЈЕКТИ

Спроведувањето на предложените изменувања и дополнувања на Законот не повлекува 
обезбедување на финансиски средства ниту повлекува материјални обврски за одделни 
субјекти.



ПРЕДЛОГ - ЗАКОН
за изменување и дополнување на Законот за сметководството 

за буџетите и буџетските корисници

Член 1
Во Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.61/02, 98/02, 81/05, 24/11 и 145/15) во членот 29 се додава нов 
став (2) кој гласи: 

„(2) Буџетите и буџетските корисници се должни завршните сметки да ги објават на својата 
веб страница во рок од 15 дена од денот на доставување на завршните сметки до 
Регистарот на годишните сметки при Централниот регистар.“

Член 2
Во членот 30 во точката 12) сврзникот „и” на крајот од реченицата се заменува со точка и 
запирка.

Во точката 13) точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и” и се додава 
нова точка  14) која гласи:

„14) не ги објави завршните сметки на својата веб страница во определениот рок (член 29 
став 2)”. 

Член 3
Буџетите и буџетските корисници се должни да ги објават годишните сметки за 2016 година 
на својата веб страница, во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на 
Република Македонија”.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ
 
Со членот 1 од Предлог - законот, се утврдува обврска буџетите и буџетските корисници 
во рок од 15 дена од денот на доставување на завршната сметка до Регистарот на 
годишните сметки при Централниот регистар на Република Македонија истата да ја 
објават на својата веб страница. 

Со членот 2 од Предлог - законот се утврдува глоба за прекршок на одговорното лице на 
буџетите и буџетските корисници ако не ја објави завршната сметка на својата веб 
страница во законски определениот рок.

Со членот 3 од Предлог - законот се дефинира рок од 15 дена од денот на влегувањето 
во сила на законот во кој буџетите и буџетските корисници се должни годишните сметки 
за 2016 година да ги објават на својата веб страница.

Со членот 4 се уредува влегувањето во сила на Законот.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ

Предложените одредби се меѓусебно поврзани и постои нивна поврзаност со одредбите 
од Законот и како такви прават правна целина и се применливи.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Буџетите и буџетските корисници ќе имаат обврска завршните сметки да ги објават на 
својата веб страница. 

 



ИЗВОД НА ОДРЕДБИ 

ОД ЗАКОНОТ ЗА СМЕТКОВОДСТВОТО ЗА БУЏЕТИТЕ И БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ ШТО 
СЕ ИЗМЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ

Член 29

Буџетите и буџетските корисници се должни завршните сметки да ги достават до Регистарот 
на годишните сметки при Централниот регистар и до Државниот завод за ревизија до крајот 
на месец февруари наредната година, односно во рок од 60 дена од денот на настанувањето 
на статусна промена.

Член 30

Глоба во износ од 500 до 800 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на 
одговорното лице на буџетите и на буџетските корисници, ако:

1) не води одделно сметководство за средствата остварени во буџетот по други основи (член 
3);

2) не обезбедува податоци поединечно по буџетски корисници, по сите видови на приходи и 
други приливи, за расходите и другите одливи, како и за состојба на средствата, обврските и 
изворите на средствата (член 4 став 1 и 3);

3) не води сметководство на начин пропишан со овој закон или со пропис донесен врз основа 
на него (член 5);

4) не ги чува деловните книги до рокот пропишан со овој закон (член 10 став 3);

5) внесувањето на податоците во деловните книги го врши врз основа на неуредна и 
неверодостојна документација (член 12 став 1);

6) не ги чува сметководствените документи до рокот пропишан со овој закон (член 13 став 2);

7) не врши проценување на билансните позиции на начинот и по постапката пропишани со 
овој закон или со пропис донесен врз основа на него (член 19 став 2);

8) не ја врши ревалоризацијата според одредбите од овој закон (член 20);

9) не врши усогласување на побарувањата и обврските со состојбата на средствата и нивните 
извори искажани во сметководството со фактичката состојба што се утврдува со попис на 31 
декември (член 21);

10) не ги состави основните финансиските извештаи  (член  22 став 1 и 7); 

11) не ги чува основните финансиски извештаи до рокот пропишан со овој закон (член 22 став 
6);

12) не ја достави завршната сметка на буџетот до Министерството за финансии во законски 
определениот рок (член 24 став 3 и член 27 став 3)  и

13) не ги достави завршните сметки до Регистарот на годишните сметки при Централниот 
регистар и до Државниот завод за ревизија во законски определениот рок (член 29).


