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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЈАВЕН ДОЛГ 

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.35 од 22.03.2011 година) 

Член 1 

Во Законот за јавен долг („Службен весник на Република Македонија" број 62/2005 и 
88/2008), во членот 2 точката 1 се менува и гласи:  
„Државен долг е збир на финансиски обврски создадени со задолжување на 
Република Македонија, јавните установи основани од Република Македонија и 
општините, општините во градот Скопје и градот Скопје не вклучувајќи го долгот на 
јавните претпријатија и трговските друштва кои се во целосна или во доминантна 
сопственост на државата, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје и на 
Народната банка на Република Македонија;". 

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 и трговските друштва кои се во целосна или во 
доминантна сопственост на државата општините, општините во градот Скопје и градот 
Скопје и Народната банка на Република Македонија;". 

Член 2 

Во називот на Главата II зборовите: „СТРАТЕГИЈА И" се заменува со зборовите: 
„ПОЛИТИКА НА". 

Член 3 

Насловот пред членот 7 се брише, а членот 7 се менува и гласи:  
„(1) Управувањето со јавен долг претставува збир на мерки и активности кои 
Министерството за финансии ги презема во рамките на надлежностите определени со 
овој или друг закон. 

(2) Политиката на управување со јавен долг се утврдува за период од три години и 
претставува дел од фискалната стратегија на Министерството за финансии. 

(3) Политиката за управување со јавен долг вклучува:  
- утврдување на висината на износот (лимитот) на јавниот долг на среден рок,  
- утврдување на висината на износот (лимитот) на државните гаранции на среден рок,  
- максималниот износ на ново задолжување во тековната година,  
- максималниот износ на новоиздадени државни гаранции во тековната година,  
- идентификација, следење и управување со ризиците на кои подлежи портфолиото на 
јавниот долг,  
- финансирање на потребите на државата со најнизок можен трошок, на среден и долг 
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рок и со одржливо ниво на ризик и  
- развој и одржување на ефикасен домашен финансиски пазар. 

(4) Долгот на Народната банка на Република Македонија не претставува дел од 
политиката на управување со јавен долг од ставот (3) на овој член." 

Член 4 

Во членот 9 зборовите: „утврден во Стратегијата" се бришат. 

Член 5 

Насловот пред членот 10 и членот 10 се бришат. 

Член 6 

Во членот 11 став (1) алинејата 1 се брише. 

Во алинејата 2 зборовите: „спроведување на Стратегијата" се заменуваат со зборовите: 
„управување со јавниот долг". 

Член 7 

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) Иницијатива за поведување на преговори за задолжување, носителите на 
законодавната, судската, извршната власт, јавните установи основани од Република 
Македонија и општините, општините во градот Скопје и градот Скопје започнуваат по 
претходна согласност на Министерството за финансии . 

(3) Иницијативата од ставот (2) на овој член за јавните установи основани од Република 
Македонија и општините, општините во градот Скопје и градот Скопје треба да 
содржи:  
- одлука за задолжување која задолжително треба да содржи износ и цел на 
задолжувањето и  
- барање за задолжување кое 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. 

(4) Во преговорите од ставот (2) на овој член задолжително учествуваат претставници 
од Министерството за финансии и други овластени претставници од Владата на 
Република Македонија. 

(5) Носителите од ставот (2) на овој член склучуваат договор за заем, по донесување на 
посебен закон за секое ново задолжување кај странски заемодавачи. 
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(6) Носителите од ставот (2) на овој член склучуваат договор за заем, по донесување на 
одлука од Владата на Република Македонија, за секое ново задолжување кај домашни 
заемодавачи. 

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

Член 8 

Во членот 22 став (1) зборовите: „Владата на Република Македонија„ се заменуваат со 
зборовите: „Министерството за финансии". 

Ставот (2) се брише. 

Ставовите (3), (4), (5), (6), (7) и (8) стануваат ставови (2), (3), (4), (5), (6) и (7). 

Член 9 

Во членот 24-а став (1) по зборот "државата" се додаваат зборовите: "и јавните 
установи основани од Република Македонија". 

Член 10 

Во членот 25 став (1) зборовите: „Владата на Република Македонија" се заменуваат со 
зборовите: „Министерството за финансии". 

Ставот (2) се менува и гласи:  
„Иницијативата од ставот (1) на овој член треба да содржи:  
- одлука за задолжување која задолжително треба да содржи износ и цел на 
задолжувањето и  
- барање за задолжување кое содржи податоци за проектот и податоци за 
финансискиот капацитет на јавното претпријатие, односно трговското друштво кое е во 
целосна или во доминантна сопственост на државата, општините, општините во градот 
Скопје и градот Скопје." 

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:  
„(3) Формата и содржината на барањето за задолжување од ставот (2) алинеја 2 на овој 
член ќе ги пропише министерот за финансии." 

Ставовите (3), (4), (5), (6), (7) и (8) стануваат ставови (4), (5), (6), (7), (8) и (9). 

Член 11 

Во членот 27 став (2) зборовите: „за спроведување на Стратегијата" се заменуваат со 
зборовите: „за управување со јавниот долг", а зборовите: „заедно со Стратегијата за 
управување со јавен долг" се бришат. 
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Во ставот (3) зборовите: „и спроведувањето на другите мерки утврдени во 
Стратегијата" се бришат. 

Член 12 

Членот 28 се менува и гласи:  
„(1) Глоба во износ од 2.500 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
на јавното претпријатие или трговското друштво - носител на јавен долг за сторен 
прекршок, доколку:  
- не поднесе информација до Министерството за финансии согласно со членовите 6-а 
став (2) и 26 од овој закон и  
- не ги уплати средствата во корист на сметката на Буџетот на Република Македонија 
согласно со членот 23 став (3) од овој закон. 

(2) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
на одговорното лице на носителот на јавен долг за прекршокот од ставот (1) на овој 
член." 

Член 13 

По членот 28 се додава нов член 28-а, кој гласи: 

"Член 28-а 

„(1) Глоба во износ од 50.000 до 100.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече на јавното претпријатие или трговското друштво - носител на јавен долг за 
сторен прекршок, доколку:  
- започне преговори за задолжување без согласност на Министерството за финансии 
(член 25) и  
- започне постапка за задолжување спротивно на членот 24-а од овој закон. 

(2) Глоба во износ од 20.000 до 40.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече на одговорното лице на носителот на јавен долг за прекршокот од ставот (1) на 
овој член. 

(3) За прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице, покрај глобата, може 
да му се изрече и забрана на вршење професија, дејност или должност во траење од 
една до пет години. " 

Член 14 

Во членот 29 во воведната реченица износите "10.000 до 30.000" се заменуваат со 
износите "5.000 до 10.000". 

Во алинејата 2 зборовите: „Владата на Република Македонија" се заменуваат со 
зборовите: „Министерството за финансии". 
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Член 15 

Во членот 29-а се додава нов став (1), кој гласи:  
„(1) За прекршоците пропишани со овој закон, пред поднесување на Барање за 
прекршочна постапка се спроведува постапка за порамнување, согласно со Законот за 
прекршоците." 

Член 16 

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

 


