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ВОВЕД

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

Европската комисија во својот последен извештај за напредокот на 
Република Македонија, како најголеми проблеми во доменот на економската 
политика ги наведува влошувањето на квалитетот на трошењето на народните 
пари од страна на актуелната власт и неговиот придружен елемент, растот на 
јавниот долг. Оттаму, една од клучните препораки е значајно зголемување на 
фискалната транспарентност, како еден од најважните алатки за подобрување на 
начинот на трошење на народните пари.

  Недоволната буџетска траспарентоност, некомплетните информации ги 
прави  институциите во Македонија екстрактивни. Првиот чекор во рушењето на 
екстрактивните институции е фискалната транспарентност. 

Фискалната транспарентност е еден од најважните елементи за ефективно 
управување со јавните финансии. Таа е клучна во градењето на доверба на 
јавноста во работењето на јавните институции и придонесува за одржливост во 
спроведувањето на јавните политики. Транспарентноста, исто така претставува 
прозорец кон буџетското работење на државата, помагајќи ѝ на јавноста да ја 
повикa власта на одговорност.

Еден од првите чекори за обезбедување на истата, е во законски утврдени 
временски рамки, објавување на детални податоци за тоа каде се трошат 
народните пари и како се остваруваат јавните услуги.  Од една страна со ова ќе се 
обезбеди контрола за тоа како власта ги троши парите, а од друга страна пак, ќе ја 
подобри ефикасноста на трошењето. Фискалната транспарентност треба да ја 
вклучува власта на сите нивоа, како и друштвата кои се во државна сопственост. 

Наведените причини ја наметнаа потребата од донесување на измени на 
овој закон.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА 

             Целта на донесување на овој закон, е да се обезбеди поголема фискална 
транспарентност во Република Македонија како средство за унапредување на 
управувањето со јавниот сектор и зголемување на контролата во трошењето на 
парите на граѓаните која сега не постои.

Нетранспарентниот начин на трошењето на овие пари е базата за 
злоупотреба на народните пари  и коруптивното однесување на власта. 



Зголемувањето на фискалната транспарентност подразбира дека сите 
министерства, агенции, јавни претпријатија или било кои други институции кои 
буџетски се финансираат, ќе мораат до крајот да го разголат своето работење, 
односно каде и како ги трошат народните пари.

III. ОЦЕНКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ 
ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

 Овој предлог закон не предизвикува финансиски имликации врз Буџетот на 
Република Македонија. 

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

За спроведување на овој закон, не се потребни дополнителни финансиски 
средства.
                                                                                            



П Р Е Д Л О Г- З А К О Н
за изменување на Законот за буџетите во Република Македонија

Член 1

Во Законот за Буџетите (Службен весник на Република Македонија 
бр.64/05, 04/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11и 171/12) насловот пред членот 53 се 
менува и гласи: “Извештај за извршувањето на буџетот”

Член 2

Во член 53 став 1 се менува и гласи:

(1) “Извештаите за извршување на буџетот на Р.М, Буџетските корисници, 
Единките  корисници на буџетот и Фондовите заедно со превземените, а 
неплатени обврски заклучно со извештајниот период се објавуваат на веб 
страната на Министерството за финансии на месечна основа. Заедно со 
извештаите за извршување на Буџетот на Р.М Буџетските корисници, Единките 
корисници на буџетот и Фондовите доставуваат до Министерството за финансии и 
список на сите правни и физички лица со податоци за износот на исплата, основот 
за исплата и датумот на исплата на кои им извршиле исплата на буџетски 
средства во месецот за кој се однесува извештајот кој Список Министерството за 
финансии исто така го објавува на својата веб страна на месечна основа. 
Исклучок се само оние физички лица кои редовно на месечна основа добиваат 
надоместоци од буџетот и фондовите: пензии и социјална помош. Месечни 
извештаи за извршувањето на буџетите и список за извршените исплати исто така 
се  должни до Министерството за финансии да достават и сите Јавни 
претпријатија и трговски друштва во државна или во доминантна државна 
сопственост кој Министерството за финансии ги објавува на својата веб страна на 
месечна основа.”

Ставот 2 се менува и гласи:

(2) ”Министерството за финансии по завршувањето на секој квартал во рок 
од една недела од завршувањето на кварталот доставува до Владата на Р.М. и 
Собранието на Р.М. квартален извештај за извршувањето на Буџетот на Р.М, 
Буџетските корисници, Единките корисници и Фондовите кои квартални извештаи 
ги објавува на својата веб страна на квартална основа.”

Член 3

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



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ – ЗАКОНОТ 

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БУЏЕТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Во член 53, насловот се менува во Извештај за извршувањето на буџетите 
поради потребата за воведување на почест увид на јавноста во начинот на кој се 
трошат буџетските средства.

Во член 53 во став 1 се уредува известувањето за извршување на буџетот 
на Р.М. од страна на Буџетските корисници, Единките корисници на буџетот и 
Фондовите. Се воведува обврска за месечно известување, кое дополнително ќе ги 
вклучува и превземените, а неплатени обврски заклучно со извештајниот период. 

Со цел да се обезбеди целосна транспарентност, извештаите за 
извршување на буџетот треба да бидат придружени од список на сите правни и 
физички лица (износ и основа за исплата) на кои им се извршила исплата на 
буџетски средства (со исклучок на примања по основ на пензи и социјална 
помош). Објавувањето се врши на веб страницата на Министерството за 
финансии со цел секој граѓанин да има увид. Обврската се однесува и на сите 
Јавни претпријатија и трговски друштва со доминантна државна сопственост.

Во член 53 во став 2 се уредува обврска за квартално известување на 
Министерството за финансии на Владата на Р.М. и Собранието на Р.М.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ

Предлог Законот за изменување на Законот за буџетите во Република Македонија  
содржи одредби кои се меѓусебно поврзани.

III. ПОСЛЕДИЦИ КОИ ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со предложените законски измени ќе се зголеми фискалната 
транспарентност, а со тоа и ќе се зајакне гласот на граѓаните, овозможувајќи им 
да влијаат врз донесувањето на одлуки директно, преку нивните избраници во 
парламентот и преку политичкиот процес. 



ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ
 ОД ЗАКОНОТ КОИ СЕ МЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ

ГЛАВА VII
ТРАНСПАРЕНТНОСТ НА БУЏЕТИТЕ

Полугодишен извештај за извршувањето на буџетот

Член 53

(1) Извештаите за извршувањето на Буџетот на Република Македонија се 
објавуваат на веб страницата на Министерството за финансии на месечна основа. 
(2) Министерот за финансии најдоцна до 31 јули во фискалната година доставува 
до Владата извештај за извршувањето на Буџетот на Република Македонија за 
првите шест месеци. 
(3) Кон извештајот за извршувањето на буџетот од ставoт (2) на овој член се 
приложува ажуриран извештај за макроекономските индикатори и проектираните 
приходи, преземени обврски и расходи за буџетската година. 
(4) Извештајот за извршувањето на буџетот од ставoт (2) од овој член се објавува 
на веб страната на Министерството за финансии. 
(5) Извештајот за извршувањето на буџетот на општините се подготвува согласно 
со закон.


