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ВОВЕД:

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

Законот за јавен долг го уредува управувањето со јавниот долг, намените на државниот долг, 
постапката и начинот на задолжување, постапката на издавање, сервисирање и престанување 
на државни гаранции, како и информирањето за јавниот долг. Законот ги предвидува 
надлежностите, мерките и ограничувањата во управувањето на долгот, а воедно осигурува 
негово следење, управување и навремено сервисирање. 

Согласно постојното законско решение, во јавниот долг на Република Македонија не беше 
вклучен негарантираниот долг на носителите на јавен долг, додека политиката за управување 
со јавен долг претставуваше дел од фискалната стратегија. Исто така, Законот за јавен долг не 
содржи лимит, односно ограничување на максималниот износ на задолжување кое може да се 
направи во текот на една фискална година. Во рамки на секојдневната примена на Законот 
за јавен долг констатирана е потреба за измена, доработување и/или прецизирање и на други 
одредби од законот, со цел нивно усогласување со реалните состојби, меѓународната пракса и 
препораките од меѓународните финансиски институции.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА 

Измените кои се предлагаат произлегуваат од потребата за усогласување на Законот за јавен 
долг со меѓународната пракса и подобрување на системот за управување со јавни финансии и 
јавен долг.

Предлог - закон за изменување и дополнување на Законот за јавен долг се заснова на истите 
начела на кои се заснова и основниот текст на Законот.

Основни решенија на предложениот Закон се:
 Унапредување на процесот на управување со јавен долг,
 Изработка на стратегија за управување со јавен долг,
 Утврдување на лимит за максимално задолжување на државата во текот на една 

фискална година,
 Подобрување на системот на издавање на согласности за задолжување без и со 

државна гаранција, и
 Подобрување на процесот на он-лендинг задолжување.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ БУЏЕТОТ И 
ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

Донесувањето на овој закон нема импликации врз Буџетот на Република Македонија.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, КАКО И ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ 
СУБЈЕКТИ
За спроведување на Предлог - законот за измена и дополнување на Законот за јавен долг не е 
потребно обезбедување на финансиски средства. 

V. ПОТРЕБА ОД ДОНЕСУВАЊЕ НА ПОДЗАКОНСКИ АКТИ ВРЗ ОСНОВА НА ОВОЈ ЗАКОН 

Согласно член 16 од Законот за изменување и дополнување на Законот за јавен долг, 
подзаконскиот акт од член 11 ќе биде донесен од страна на Министерот за финансии во рок од 
шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.



ПРЕДЛОГ - ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВЕН ДОЛГ

Член 1
Во Законот за јавен долг („Службен весник на Република Македонија” бр.62/05, 88/08, 35/11 и 
139/14), во членот 2 точка 2 зборовите: “за кои државата има издадено државна гаранција” се 
бришат.

По точката 6 се додаваат две нови точки 7 и 8 кои гласат:
"7. Нето задолжување е разлика помеѓу ново акумулираниот долг и долгот кој доспева, во текот 
на една календарска година.

8. Препозајмување е постапка кога Владата на Република Македонија средствата обезбедени 
со задолжување кај домашен или странски заемодавач ги позајмува на носители на јавен 
долг."

Точките 7, 8, 9, 10, 11 и 12 стануваат точки 9, 10, 11, 12, 13 и 14.

Член 2
Во насловот на глава II зборовите "Политика на" се заменуваат со зборовите „Стратегија за". 

Член 3
Во членот 7 ставот (3) се менува и гласи: 
"Министерството за финансии изготвува Стратегија за управување со јавен долг за 
среднорочен период од три години."

Во ставот (4) зборот "Политиката" се заменува со зборот "Стратегијата".

Во алинеја 2 зборот "ново" се заменува со зборот "нето", зборовите "фискалната стратегија" се 
заменуваат со зборот "стратегијата", а сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со 
точка и запирка.

Во алинеја 3 зборовите "фискалната стратегија" се заменуваат со зборот "стратегијата", а 
точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“  и се додава нова алинеја 4 која 
гласи: 
"- структурата на државниот долг"

По ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи: 
"(5)Владата на Република Македонија, на предлог на министерот за финансии ја донесува 
стратегијата за управување со јавен долг најдоцна до 31 мај во тековната година за наредниот 
тригодишен период."

Член 4
 Во членот 11 став (1) алинејата 9 се менува и гласи:
"- ги евидентира издадените државни хартии од вредност и создава услови за развој на 
секундарниот пазар;"

Во алинејата 14, зборовите "пласирањето на" се бришат.

Во алинејата 17, по зборот  "долг" се додаваат зборовите "освен во случај кога долгот не е 
гарантиран од државата".

Во ставот (2) алинејата 3 се брише. 
Член 5

Членот 12 се менува и гласи:
"(1) За извршување на Буџетот на Република Македонија, Министерството за финансии во име 
на Република Македонија може да се задолжи до максимален износ потребен за финансирање 
на буџетскиот дефицит и рефинансирање на обврските од државниот долг за тековната и 
наредните две фискални години, утврден во Буџетот на Република Македонија и фискалната 
стратегија.
(2) Државниот долг се создава и користи за:
- финансирање на проекти и инвестиции,



- поддршка на платниот биланс на земјата,
- поддршка на девизните резерви на Република Македонија,
- поттикнување на развојот на финансиските пазари во Република Македонија,
- финансирање на буџетскиот дефицит,
- привремено финансирање на ликвидноста поврзана со готовински текови,
-рефинансирање на обврските кои произлегуваат од државниот долг, вклучително и 
предвремена отплата на долг пред датумот на доспевање, и/или предвремен откуп на 
должнички хартии од вредност издадени од државата,
- препозајмување (он-лендинг) на носителите на јавен долг,
- финансирање на превземени обврски од страна на општините, општините во градот Скопје и 
градот Скопје,
- плаќање по основа на издадени државни гаранции и
- заштита или отстранување на ефектите предизвикани од природни непогоди и од еколошки 
катастрофи.
(3) Проектите предложени за финансирање од ставот (2) алинеја 1 на овој член, треба да ги 
исполнат следниве критериуми:
- усогласеност со стратешките документи на Владата на Република Македонија, и
-носителите на јавниот долг да обезбедат средства за кофинансирање заради непречена 
реализација на проектот."

Член 6
Во членот 16 по ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи: 
"(5) Согласноста за задолжување од став (3) на овој член има важност за календарската година 
во која е издадена."

Во ставот (5) кој станува став (6) зборовите "ставови (2) и (3)" се заменуваат со зборовите "став 
(2)"

Ставовите (6), (7), (8) и (9) стануваат ставови (7), (8), (9) и (10). 

Член 7
Во членот 17 во ставот (1) зборот "позајми" се заменува со зборот "препозајми".

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи: 
"(3) Финансиските услови за препозајмување на средствата ги утврдува Владата на Република 
Македонија".

Во ставот (3) кој станува став (4) по зборовите "Министерот за финансии" се додаваат 
зборовите "во име на Владата на Република Македонија", а зборот "заем" се заменува со 
зборот "препозајмување" 

Во ставот (4) кој станува став (5) бројот (3) се заменува со бројот (4).

Во ставот (5) кој станува став (6) бројот (4) се заменува со бројот (5).

Во ставот (6) кој станува став (7) бројот (4) се заменува со бројот (5), а бројот (3) се заменува 
со бројот (4). 

Член 8
Во членот 18 во ставот (4) зборот "ново" се заменува со зборот "нето".

Член 9
Во членот 20 ставот (2) се менува и гласи: 
"Министерот за финансии донесува одлука за вршење на предвремениот откуп од ставот (1) на 
овој член."

По ставот (5) се додава нов став (6) коj гласи:
(6) Министерот за правда издава правно мислење за правната важност на предвремениот 
откуп на државни хартии од вредност на меѓународниот финансиски пазар." 



Член 10
Во членот 20-а ставот (3) се менува и гласи 
"Согласноста за задолжување од став (1) на овој член има важност за календарската година во 
која е издадена".

Член 11
Во членот 21 по ставот (2) се додаваат три нови става (3), (4) и (5) кои гласат:
"(3) Министерството за финансии ја проценува кредитната способност на носителот на јавен 
долг кој бара издавање на државна гаранција врз основа на анализа на финансиската состојба 
и нејзините изгледи во текот на гарантираниот период, која вклучува анализа на показатели за 
ликвидност, солвентност и профитабилност на јавните претпријатија и трговските друштва и 
показатели за буџетското и финансиското работење на општините и јавните установи основани 
од Република Македонија.

(4) Министерот за финансии поблиску го пропишува начинот на вршење на анализата на 
податоците доставени од страна на носителот на јавен долг, примената и вреднувањето на 
финансиските показатели од ставот (3) на овој член.

(5) По исклучок на став (3) од овој член, кога носителот на јавен долг нема да го исполни 
критериумот за кредитоспособност, Владата на Република Македонија може да издаде 
државна гаранција на носители на јавен долг за проекти кои ќе бидат утврдени како стратешки, 
по барање на носителот на јавен долг."

Член 12
Во членот 25 по ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи:
"(5) Согласноста за задолжување од став (2) на овој член има важност за календарската година 
во која е издадена."

"Ставовите (5), (6) и (7) стануваат ставови (6), (7) и (8).

Член 13
Во членот 25-а по ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи:
"(5) Согласноста за задолжување од став (2) на овој член има важност за календарската година 
во која е издадена."

Ставот (5) станува став (6).

Член 14
Во членот 25-б по ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:
"(4) Согласноста за задолжување од став (1) на овој член има важност за календарската година 
во која е издадена."

Ставот (4) станува став (5).

Член 15
Во членот 27 став (1) точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите 
"најдоцна до 30-ти јуни наредната година.".

Во ставот (2) по зборовите "Министерството за финансии" се додава зборот "квартално", а 
зборовите "и во Билтенот на Министерството за финансии" се бришат. 

Член 16
Одредбата од член 11 од овој закон со кој во член 21 се додаваат три нови става (3), (4) и (5) ќе 
отпочне да се применува по шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 17
Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од пет месеци од денот 
на влегувањето во сила на овој закон.



Член 18
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ЈАВЕН ДОЛГ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВЕН ДОЛГ

 Со членот 1 од Законот се врши дополнување на дефинициите во постојниот Закон за јавен 
долг. Потребата од внесување на нова дефиниција за "нето задолжување" произлегува од 
измената во член 18 од постојниот закон, која се врши со член 8 од овој закон.  Исто така, 
дополнителното уредување на препозајмувањето на средства обезбедени со задолжување од 
страна на Владата на Република Македонија, наметнува потреба за дефинирање на 
постапката за препозајмување во рамки на дефинициите на Законот за јавен долг. Со 
членовите 2 и 3 се предлага измена на Законот за јавен долг во насока на изработка на 
посебен стратешки документ за управување со јавниот долг наречен Стратегија за управување 
со јавниот долг, која ќе се изготвува за период од три години, а ќе ја донесува Владата на 
Република Македонија на предлог на Министерството за финансии најдоцна до 31 мај во 
тековната година. Издвојувањето на политиката на управување со јавниот долг во посебна 
Стратегија за управување со јавен долг е една од утврдените мерки во рамки на Програмата за 
реформа за управување со јавни финансии. Исто така, со членот 3, се допрецизираат 
лимитите кои се утврдуваат со Стратегијата за управување со јавниот долг. Имено, со 
Стратегијата за управување со јавниот долг се утврдуваат следните лимити: висината на 
износот (лимитот) на јавниот долг на среден рок; максималниот износ на нето задолжување во 
првата година за која се однесува стратегијата; максималниот износ на ново издадени државни 
гаранции во првата година за која се однесува стратегијата и структурата на државниот долг. 
Овие лимити и досега беа дел од политиката на управување со јавниот долг, а со предлог 
измената на законот истите правно се прецизираат. 
 Со член 4 се врши измена во постојниот член 11, со кој поблиску се уредуваат и 
допрецизираат надлежностите на Министерството за финансии. Секојдневната примена на 
Законот за јавен долг покажала потреба за подобрување на одредбите и условите кои во 
пракса се покажале како недоволно прецизни или пак наметнуваат потреби за толкување. 
 Членот 5 воведува новина во целиот систем на управување со јавен долг, односно воведува 
лимит за задолжување кој Министерството за финансии кога ќе се задолжува во име на 
Република Македонија нема да смее да го надмине во текот на една фискална година. Лимитот 
кој што ќе се воведе е мерлив и транспарентен, и ќе се утврдува врз основа на податоци кои ќе 
бидат усвоени со Буџетот на Република Македонија (износ на дефицит и износ на долг кој 
достасува за рефинансирање во тековната фискална година) и во Фискалната стратегија која 
ќе биде во сила во истата година во која се извршило задолжувањето (рефинансирање на долг 
за наредните две фискални години). Годишниот лимит, во никој случај не се подразбира како 
таргет или износ на задолжување кое Министерството за финансии секоја година ќе го 
извршува, туку забрана да се задолжи за поголем износ. Задолжувањето и трошењето на 
средствата кои се обезбедени со задолжување и понатаму ќе се извршува во согласност со 
Буџетот и стратегијата за управување со јавен долг. Од друга страна, ваквиот пристап на две 
годишно пред финансирање остава флексибилност во управувањето со јавниот долг, 
креирање на депозит како заштита од краткотрајни неповолни услови за финансирање на 
финансиските пазари, а воедно осигурува и навремено и целосно сервисирање на обврските 
од јавниот долг. Дополнително, согласно предлог иницијативата од правните експерти од 
Светска банка во член 12 од Законот за јавен долг се  воведува нова алинеја со која 
посеопфатно ќе се дефинираат целите на задолжувањето, односно ќе се воведе алинеја за 
препозајмување (он - лендинг) на носителите на јавен долг.
 Членот 6 пропишува рок на важење на согласноста за задолжување на општините, 
општините во градот Скопје и градот Скопје. Со измената на законот, согласноста ќе важи само 
во календарската година во која ќе биде издадена, од причина што лимитите за задолжување 
кои се утврдени во Законот за финансирање на единиците за локална самоуправа се 
засноваат на тековно - оперативните приходи на општините од претходната фискална година. 
На ваков начин ќе се спречи општини кои добиле согласност за задолжување врз основа на 
остварен поголем износ на тековно – оперативни приходи, да склучат договор за заем и да 
креираат задолжување во година кога постои можност да не ги исполнуваат законските услови. 
 Со цел зголемување на транспарентноста и отчетноста, Владата ќе ги утврдува 
финансиските услови по кои средствата обезбедени со позајмување ќе бидат пласирани на 
крајните корисници, при што во член 17 од Законот за јавен долг се додава нов став според кој 



финансиските услови за препозајмување на средствата ги утврдува Владата. Овие услови 
може но и не мора секогаш да бидат идентични со условите по кои државата го обезбедила 
заемот. Со додавање на нов став во член 17 од Законот за јавен долг членот 17 став 3, се 
менува во член 17 став 4, при што со предложените нови измени во овој став министерот за 
финансии во име на Владата на РМ склучува договор за препозајмување со носителите на 
јавен долг, во кој се дефинираат условите под кои се позајмуваат средствата од заемот. Исто 
така, со претходните измени во член 17 од Законот за јавен долг, потребно е техничко 
дотерување, а во согласност со претходните измени на овој член.
 Членот 8 го изменува и дополнува членот 18 од постојниот закон, со кој се уредува 
издавањето на државни хартии од вредност. Одлуката за максимален износ на задолжување 
која ја носи Владата на Република Македонија во пракса го утврдува нето задолжувањето, 
односно нето промената во долгот по основ на издадени државни хартии од вредност на 
домашниот пазар на капитал. Бидејќи станува збор за утврдување на нето задолжување, 
потребно е  усогласување на законскиот основ со воспоставената пракса која е во линија со 
светската пракса и ставовите на меѓународните финансиски институции. 
 Членот 9 го дополнува постојниот член 20 и постапката за предвремен откуп на издадени 
државни хартии од вредност на домашниот и меѓународниот пазар на капитал, односно му 
дава право на Министерот за финансии да донесе одлука со која ќе ги утврди условите за 
вршење на предвремениот откуп, како активна мерка за управување со јавен долг и готовина. 
Дополнително, кога тоа ќе биде побарано како обврска за исполнување и усогласување на 
Министерството за финансии во постапки за предвремен откуп на хартии од вредност, 
Министерот за правда има законска обврска да издаде правно мислење во врска со правната 
важност на предвремениот откуп. 
 Членовите 10, 12, 13 и 14 од овој закон вршат идентична измена во соодветните членови од 
постојниот закон, односно пропишуваат рок на важење на согласноста за задолжување на 
носителите на јавен долг, и истата важи во календарската година во која е издадена. 
 Членот 11 исто така воведува новина во управувањето со јавниот долг, односно пропишува 
засилена контрола при издавање на државни гаранции. Ваквата активност претставува 
позитивен пример за управување со јавните финансии и намалување на фискалните ризици на 
Буџетот на Република Македонија. Членот предвидува услов, Владата на Република 
Македонија да може да издаде државна гаранција само на носители на јавен долг кои ќе бидат 
оценети како кредитоспособни  согласно  финансиските индикатори за анализа на 
финансиските извештаи и проценка на кредитоспособност на носителот на јавен долг. 
Министерот за финансии подетално и поблиску ќе го пропише начинот на вршење на анализа и 
примената финансиските индикатори и начинот на нивно вреднување во постапката за 
оценување на способноста на носителот на јавен долг самостојно и во иднина навремено да ги 
сервисира обврските кои ќе произлегуваат од задолжувањето обезбедено со државна 
гаранција. На овој начин, ќе се овозможи поголема контрола и мерење на ризикот од 
потенцијално активирање на државните гаранции и импликациите врз Буџетот на Република 
Македонија. Дополнително е предвиден и исклучок кој ќе важи само за стратешки важни 
проекти за Република Македонија, за кои Владата на Република Македонија ќе има право да 
одлучи да издаде државна гаранција и покрај тоа што носителот на јавен долг ќе биде оценет 
како високо ризичен за издавање на државна гаранција. 
 Со членот 15 став 1 од предлог измените се утврдува рок во кој Годишниот извештај за 
управување со јавниот долг се поднесува до Собранието на Република Македонија за 
информирање и со тоа се зголемува отчетноста и транспарентноста во врска со 
информирањето за јавниот долг. Истовремено ваквата предлог измена е во согласност со 
иницијатива на група пратеници од 2017 година. Со ставот 2 од истиот член се утврдува дека 
Министерството за финансии ги објавува податоците за јавниот долг на својата веб страница 
на квартална основа, а истовремено се укинува обврската за објавување на податоците за 
долгот во Билтенот на Министерството за финансии со оглед дека повеќе не се изработува 
овој документ. 
 Членот 16 претставува преодна одредба и утврдува одложен рок за примена на членот 11 
од Законот за измена и дополнување на Законот за јавен долг, во кој Министерството за 
финансии ќе треба да го усогласи своето работење и постапките за издавање на државна 
гаранција согласно финансиските показатели кои ќе се применуваат во постапката за проценка 
на кредитната способност на носителите на јавен долг.   



II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Предложените одредбите се меѓусебно поврзани. Како такви прават правна целина и се 
применливи.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со предложените измени во Законот за јавен долг ќе се изврши усогласување на Законот за 
јавен долг со меѓународната пракса и подобрување на системот за управување со јавни 
финансии и јавен долг.



ИЗВОД ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВЕН ДОЛГ КОИ СЕ ИЗМЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ

Дефиниции
Член 2

Одделни поими употребени во овој закон го имаат следново значење:
1. 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 и на 
Народната банка на Република Македонија;
2. Јавен долг е збир на државниот долг и долгот на јавните претпријатија основани од 
државата или од општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, како и трговските 
друштва кои се во целосна или во доминантна сопственост на државата или на општините, 
општините во градот Скопје и градот Скопје за кои државата има издадено државна гаранција;
3. 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 основани од државата или од општините, општините во градот Скопје и градот 
Скопје, како и трговските друштва кои се во целосна или во доминантна сопственост на 
државата и на општините, општините во градот Скопје или градот Скопје;
4. Задолжување е постапка за создавање на финансиски обврски со склучување на договор за 
заем и/или издавање на должнички хартии од вредност издадени од државата или општината, 
општината во градот Скопје и Градот Скопје;
5. Краткорочно задолжување е задолжување со рок на достасување до една година;
6. Долгорочно задолжување е задолжување со рок на достасување од една година и подолг од 
една година;
7. Сервисирање на долг се сите плаќања по основ на пристигната камата и главнина кои 
произлегуваат од долг создаден согласно одредбите од овој закон;
8. Други трошоци претставуваат трошоци кои директно или индиректно произлегуваат од 
задолжувањето на носителите на јавен долг, а не претставуваат главнина или редовна камата;
9. Рефинансирање е задолжување заради обезбедување на средства за плаќање на постоен 
јавен долг;
10. Репрограмирање е менување на условите и/или на структурата на постоен јавен долг, без 
создавање на ново задолжување;
11. Државна гаранција е потенцијална обврска за плаќање преземена од Република 
Македонија во име на носителот на јавен долг за чија сметка е издадена гаранцијата и
12. Агент е финансиска институција од земјата или од странство која во име и за сметка на 
Министерството за финансии може да извршува определени работи утврдени со овој закон.

II ПОЛИТИКА НА УПРАВУВАЊЕ СО ЈАВЕН ДОЛГ
Член 7

(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) Цели на управувањето со јавниот долг се:
- финансирање на потребите на државата со најнизок можен трошок, на среден и долг рок, и со 
одржливо ниво на ризик;
- идентификација, следење и управување со ризиците на кои подлежи портфолиото на јавниот 
долг и
- развој и одржување на ефикасен домашен финансиски пазар.
(3) Политиката на управување со јавен долг се утврдува за период од три години и претставува 
дел од фискалната стратегија на Министерството за финансии.
(4) Политиката за управување со јавен долг вклучува утврдување на:
- висината на износот (лимитот) на јавниот долг на среден рок;
- максималниот износ на ново задолжување во првата година за која се однесува фискалната 
стратегија и
- максималниот износ на новоиздадени државни гаранции во првата година за која се однесува 
фискалната стратегија.

Член 11
(1) Министерството за финансии во управувањето со јавниот долг, ги има следниве 
надлежности:



- го предлага изворот и структурата на задолжувањето за финансирање на буџетскиот 
дефицит;
- презема активности поврзани со редовно сервисирање на државниот долг;
- го следи редовното сервисирање на јавниот долг од страна на носителите на јавниот долг;
- презема мерки за наплата на побарувањата од носителите на јавниот долг во чие име е 
извршено плаќање по активирана гаранција, односно договор за заем;
- презема мерки во однос на лимитот на јавниот долг;
- подготвува годишен извештај за управување со јавниот долг;
- изготвува и објавува Календар на планирани емисии на државни хартии од вредност за 
тековната година;
- организира и врши издавање на државни хартии од вредност во име на Република 
Македонија;
- евидентира издавање на државни хартии од вредност, врши следење на трансакциите со 
државни хартии од вредност на секундарниот пазар и создава услови за развој на 
секундарниот пазар;
- утврдува критериуми за избор и избира овластени учесници на пазарот на државни хартии од 
вредност;
- презема активности за минимизирање на трошокот за сервисирање на државниот долг и 
издадените државни гаранции;
- презема активности за намалување на ризикот поврзан со структурата на јавниот долг и 
државните гаранции;
- употребува деривативни финансиски инструменти со цел за отстранување или намалување 
на финансиските ризици;
- ја следи состојбата на единствената трезорска сметка и управува со пласирањето на вишокот 
на средства на истата;
- ја следи состојбата на девизните сметки на државата кои се отворени и се водат во 
Народната банка на Република Македонија и управува со вишокот на средства на сметката на 
Министерството за финансии;
- склучува договори за реализирање на надлежностите утврдени со овој закон;
- учествува во постапката на задолжување на носителите на јавен долг и
- дава препораки на носителите на јавниот долг по однос на условите за задолжување во 
случај на финансирање на проекти за кои е потребно задолжување.
(2) Министерството за финансии во управувањето со јавниот долг ги има и следниве 
надлежности, кои може да ги пренесе на Агент:
- води Регистар за јавниот долг,
- води Регистар за издадените државни гаранции,
- води Регистар на сопственици на државните хартии од вредност,
- спроведува активности кои се однесуваат на примарниот пазар на државни хартии од 
вредност,
- контролира дали овластените учесници на пазарот на државни хартии од вредност ги 
исполнуваат критериумите за оцена и избор на овластени учесници на пазарот на државни 
хартии од вредност,
- управува со пласманот на средства обезбедени со задолжување на Република Македонија,
- управува со девизните сметки на државата и
- управува со репласманот на средствата од револвинг фондовите создадени преку 
задолжување на Република Македонија.
(3) Содржината, начинот на водење и користењето на податоци од Регистарот за јавниот долг 
и од Регистарот за издадените државни гаранции ги пропишува министерот за финансии.
(4) Надлежностите од ставот (2) на овој член, Министерството за финансии ги пренесува на 
Агентот со склучување на Договор за агент.

Намени и третман на државниот долг
Член 12

(1) Државниот долг се создава и користи за:
- финансирање на проекти и инвестиции,
- поддршка на платниот биланс на земјата,
- поддршка на девизните резерви на Република Македонија,
- поттикнување на развојот на финансиските пазари во Република Македонија,
- финансирање на буџетскиот дефицит,
- привремено финансирање на ликвидноста поврзана со готовински текови,
- рефинансирање на државниот долг,



- финансирање на превземени обврски од страна на општините, општините во градот Скопје и 
градот Скопје,
- плаќање по основа на издадени државни гаранции и
- заштита или отстранување на ефектите предизвикани од природни непогоди и од еколошки 
катастрофи.
(2) Проектите предложени за финансирање од ставот (1) алинеја 1 на овој член, треба да ги 
исполнат следниве критериуми:
- усогласеност со стратешките документи на Владата на Република Македонија, и
-носителите на јавниот долг да обезбедат средства за кофинансирање заради непречена 
реализација на проектот.

Задолжување со склучување на договор за заем
Член 16

(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) Постапката за задолжување носителите на законодавната, судската и извршната власт ја 
започнуваат со иницијатива за задолжување до Владата на Република Македонија која 
задолжително содржи мислење од Министерството за финансии.
(3) Постапката за задолжување јавните установи основани од Република Македонија и 
општините, општините во градот Скопје и градот Скопје ја започнуваат со согласност на 
Министерството за финансии.
(4) За добивање на согласноста од ставот (3) на овој член, јавните установи основани од 
Република Македонија и општините, општините во градот Скопје и градот Скопје до 
Министерството за финансии поднесуваат:
- Одлука за задолжување која задолжително треба да содржи износ и цел на задолжувањето;
- барање за задолжување коe 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.
(5) Во постапката за задолжување од ставовите (2) и (3) на овој член задолжително 
учествуваат претставници од Министерството за финансии и други овластени претставници од 
Владата на Република Македонија.
(6) Носителите од ставовите (2) и (3) од овој член склучуваат договор за заем, по донесување 
на посебен закон за секое ново задолжување кај странски заемодавачи.
(7) За секое ново задолжување на носителите од ставот (2) од овој член кај странски 
заемодавачи, Министерот за правда издава правно мислење за правната важност на договорт 
за заем.
(8) Носителите од ставовите (2) и (3) од овој член склучуваат договор за заем, по донесување 
на одлука од Владата на Република Македонија, за секое ново задолжување кај домашни 
заемодавачи.
(9) Формата и содржината на барањето за задолжување од став (4) алинеја 2 на овој член ќе ги 
пропише министерот за финансии.

Член 17
(1) Владата на Република Македонија средствата обезбедени со договор за заем може да ги 
позајми само на носители на јавен долг (on-lending).
(2) Во случај на задолжување од ставот 1 на овој член општините, општините во Градот Скопје 
и Градот Скопје започнуваат постапка за задолжување кај државата согласно членот 16 од овој 
закон, а јавните претпријатија основани од државата или од општините, општините во градот 
Скопје и градот Скопје, како и трговските друштва кои се во целосна или во доминантна 
сопственост на државата или на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје 
започнуваат постапка за задолжување кај државата согласно членовите 25-a и 25-б од овој 
закон.
(3) Министерот за финансии склучува договор за заем со носителите на јавен долг, во кој се 
дефинираат условите под кои се позајмуваат средствата од заемот.
(4) Во случај кога носителите на јавен долг нема да извршат навремено плаќање на обврските 
кои произлегуваат од договорот од ставот (3 ) на овој член, Министерството за финансии има 
право на наплата на побарувањето кое вклучува главнина, камата, казнена камата и други 
трошоци.
(5) Доколку заемот е доделен на општина, општина во градот Скопје, градот Скопје, јавно 
претпријатие основано од општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, како и 
трговско друштво кое е во целосна или во доминантна сопственост на општините, општините 



во Градот Скопје и Градот Скопје, Министерството за финансии за наплата на побарувањето 
од ставот (4) на овој член, има право:
- да насочи средства од буџетската сметка на општината на сметката на Буџетот на Република 
Македонија, до износ потребен за наплата на побарувањето и/или
- да задржи дел од дотациите кои треба да се распределат на општината, до износ потребен за 
наплата на побарувањето.
(6) Министерот за финансии има право на преземање дополнителни мерки за наплата на 
износот од ставот (4) на овој член предвидени во договорот од став (3) на овој член, како и 
други мерки во согласност со закон.

Задолжување со издавање на државни хартии од вредност
Член 18

(1) Задолжувањето со издавање на државни хартии од вредност се врши со емисија на 
краткорочни и долгорочни хартии од вредност.
(2) Државните хартии од вредност можат да гласат во домашна валута со или без девизна 
клаузула или во странска валута.
(3) Државните хартии од вредност можат да се емитуваат на домашен или на меѓународен 
пазар на капитал.
(4) Државните хартии од вредност во име на Република Македонија, на домашниот финансиски 
пазар ги издава Министерството за финансии врз основа на одлука на Владата на Република 
Македонија, со која се утврдува максималниот износ на ново задолжување преку државни 
хартии од вредност.
(5) Државните хартии од вредност во име на Република Македонија, на меѓународниот 
финансиски пазар ги издава Министерството за финансии врз основа на одлука на Владата на 
Република Македонија, со која се утврдува максималниот износ на ново задолжување преку 
државни хартии од вредност.
(6) Министерот за правда издава правно мислење за правната важност на издавањето на 
хартии од вредност на меѓународниот финансиски пазар.
(7) Начинот и постапката за издавање и исплата на државните хартии од вредност на 
домашниот финансиски пазар ги пропишува министерот за финансии.
(8) Изборот на институција за порамнување и утврдување на примарната емисија на државни 
хартии од вредност го врши министерот за финансии.
(9) Министерот за финансии склучува договори со овластени учесници на пазарот на државни 
хартии од вредност.

Член 20
(1) Министерството за финансии има право во секое време да изврши откуп на државните 
хартии од вредност пред рокот на нивното достасување, во зависност од видот и 
карактеристиките на државните хартии од вредност.
(2) За извршувањето на предвремениот откуп од ставот (1) на овој член одлучува министерот 
за финансии.
(3) Министерството за финансии јавно објавува покана за учество на предвремениот откуп од 
ставот (1) на овој член.
(4) По исклучок од ставот (3) на овој член, Министерството за финансии до имателите на 
државни хартии од вредност не доставува покана за учество на предвремен откуп, доколку во 
самиот документ за емисија се предвидува правото Министерството за финансии во секое 
време да изврши предвремен откуп под услови дефинирани во документот.
(5) Министерството за финансии јавно го објавува предвремениот откуп од ставот (4) на овој 
член.

Задолжување со издавање на хартии од вредност од општините, општините во градот Скопје и 
градот Скопје

Член 20-а
(1) Постапката за задолжување со издавање на хартии од вредност, општините, општините во 
градот Скопје и градот Скопје ја започнуваат со согласност на Министерството за финансии.
(2) За добивање на согласноста од став (1) на овој член, општините, општините во градот 
Скопје и градот Скопје до Министерството за финансии поднесуваат:
- Одлука за задолжување која задолжително треба да содржи износ и цел на задолжувањето и
- барање за задолжување коe содржи податоци за проектот и податоци за финансискиот 
капацитет на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје од член 16 од овој закон.
(3) Во постапката за задолжување задолжително учествуваат претставници од Министерството 
за финансии и други овластени претставници од Владата на Република Македонија.



(4) За задолжување на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје преку издавање 
на хартии од вредност на домашен финансиски пазар, Владата на Република Македонија 
донесува одлука со која се одобрува максималниот износ на ново задолжување на општината, 
општината во градот Скопје и градот Скопје преку издавање на хартии од вредност, по 
донесувањето на актот за одобрување на емисијата на хартии од вредност од страна на 
Комисијата за хартии од вредност.
(5) За задолжување на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје преку издавање 
на хартии од вредност на меѓународен финансиски пазар, Владата на Република Македонија 
донесува одлука со која се одобрува максималниот износ на ново задолжување на општината, 
општината во градот Скопје и градот Скопје преку издавање на хартии од вредност, по 
донесувањето на актот за одобрување на емисијата на хартии од вредност од страна на 
надлежното регулаторно тело.

Државни гаранции
Член 21

(1) Во име на Република Македонија, Владата на Република Македонија може да издаде 
државна гаранција при задолжување на носителите на јавен долг.
(2) Проектите за чие финансирање се бара издавање на државна гаранција потребно е да ги 
исполнат следниве критериуми:
- усогласеност со стратешките документи на Владата на Република Македонија,
- обезбедени средства за кофинансирање заради непречена реализација на проектот.

Долг со државна гаранција
Член 25

(1) Јавното претпријатие основано од државата или од општините, општините во градот Скопје 
и градот Скопје, како и трговското друштво кое е во целосна или во доминантна сопственост на 
државата или на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје може долгорочно да 
се задолжува со издавање на државна гаранција за:
- финансирање на капитални проекти и инвестиции,
- рефинансирање на долговите настанати по основ на задолжување од алинејата 1 на овој 
став,
- финансирање на превземени обврски и
- заштита и отстранување на последици предизвикани од природни непогоди и од еколошки 
катастрофи.
(2) Постапката за задолжување со издавање на државна гаранција јавното претпријатие 
основано од државата или од општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, како и 
трговското друштво кое е во целосна или во доминантна сопственост на државата или на 
општините, општините во градот Скопје и градот Скопје ја започнува со согласност на 
Министерството за финансии.
(3) За добивање на согласноста од ставот (2) на овој член, јавното претпријатие основано од 
државата или од општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, како и трговското 
друштво кое е во целосна или во доминантна сопственост на државата или на општините, 
општините во градот Скопје и градот Скопје до Министерството за финансии поднесува:
- Одлука за задолжување која задолжително треба да содржи износ и цел на задолжувањето; и
- барање за задолжување со издавање на државна гаранција коe содржи податоци за проектот 
и податоци за финансискиот капацитет на јавното претпријатие основано од државата или од 
општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, како и трговското друштво кое е во 
целосна или во доминантна сопственост на државата или на општините, општините во градот 
Скопје и градот Скопје.
(4) Формата и содржината на барањето за задолжување со издавање на државна гаранција од 
став (3) алинеја 2 на овој член ќе ги пропише министерот за финансии.
(5) Во постапката за задолжување со издавање на државна гаранција задолжително 
учествуваат претставници од Министерството за финансии и други овластени претставници од 
Владата на Република Македонија.
(6) Договорот за заем се склучува по донесување на посебен закон за секое задолжување со 
издавање на државна гаранција кај странски заемодавачи, односно по донесување на одлука 
од Владата на Република Македонија за секое задолжување со издавање на државна 
гаранција кај домашни заемодавачи.
(7) Сервисирањето на заемот и плаќањето на другите трошоци настанати со задолжување на 
јавните претпријатија основани од државата или од општините, општините во градот Скопје и 
градот Скопје, како и трговските друштва кои се во целосна или во доминантна сопственост на 
државата или на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, го вршат јавните 



претпријатија основани од државата или од општините, општините во градот Скопје и градот 
Скопје, како и трговските друштва кои се во целосна или во доминантна сопственост на 
државата или на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје.

Долг без државна гаранција
Член 25-а

(1) Јавното претпријатие основано од општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, 
како и трговското друштво кое е во целосна или во доминантна сопственост на општините, 
општините во градот Скопје и градот Скопје, може долгорочно да се задолжува без издавање 
на државна гаранција за:
- финансирање на капитални проекти и инвестиции,
- рефинансирање на долговите настанати по основ на задолжување од алинејата 1 на овој 
став,
- финансирање на превземени обврски и
- заштита и отстранување на последици предизвикани од природни непогоди и од еколошки 
катастрофи.
(2) Постапката за задолжување без издавање на државна гаранција јавното претпријатие 
основано од општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, како и трговското друштво 
кое е во целосна или во доминантна сопственост на општините, општините во градот Скопје и 
градот Скопје, ја започнува со согласност на Министерството за финансии.
(3) За добивање на согласноста од ставот (2) на овој член, јавното претпријатие основано од 
општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, како и трговското друштво кое е во 
целосна или во доминантна сопственост на општините, општините во градот Скопје и градот 
Скопје, до Министерството за финансии поднесува:
- Одлука за задолжување која задолжително треба да содржи износ и цел на задолжувањето и
- барање за задолжување без издавање на државна гаранција коe содржи податоци за 
проектот и податоци за финансискиот капацитет на јавното претпријатие основано од 
општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, како и трговското друштво кое е во 
целосна или во доминантна сопственост на општините, општините во градот Скопје и градот 
Скопје.
(4) Формата и содржината на барањето за задолжување од ставот (3) алинеја 2 на овој член ќе 
ги пропише министерот за финансии.
(5) Сервисирањето на заемот и плаќањето на другите трошоци настанати со задолжување на 
јавните претпријатија основани од општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, како 
и трговските друштва кои се во целосна или во доминантна сопственост на општините, 
општините во градот Скопје и градот Скопје, го вршат јавните претпријатија основани од 
општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, како и трговските друштва кои се во 
целосна или во доминантна сопственост на општините, општините во градот Скопје и градот 
Скопје.

Долг кај државата (on-lending)
Член 25-б

(1) Постапка за задолжување кај државата јавното претпријатие основано од државата, како и 
трговското друштво кое е во целосна или во доминантна сопственост на државата започнува 
со согласност на Министерството за финансии.
(2) За добивање на согласноста од ставот (1) на овој член, јавното претпријатие основано од 
државата, како и трговското друштво кое е во целосна или во доминантна сопственост на 
државата, до Министерството за финансии поднесува:
- Одлука за задолжување која задолжително треба да содржи износ и цел на задолжувањето и
- барање за задолжување коe содржи податоци за проектот и податоци за финансискиот 
капацитет на јавното претпријатие основано од државата, како и трговското друштво кое е во 
целосна или во доминантна сопственост на државата.
(3) Формата и содржината на барањето за задолжување од ставот (2) алинеја 2 на овој член ќе 
ги пропише министерот за финансии.
(4) Сервисирањето на заемот и плаќањето на другите трошоци настанати со задолжување на 
јавните претпријатија основани од државата, како и трговските друштва кои се во целосна или 
во доминантна сопственост на државата, го вршат јавните претпријатија основани од 
државата, како и трговските друштва кои се во целосна или во доминантна сопственост на 
државата.



VI ТРАНСПАРЕНТНОСТ НА ЈАВНИОТ ДОЛГ
Член 27

(1) Годишниот извештај за управување со јавниот долг се разгледува од страна на Владата на 
Република Македонија и се поднесува за информирање до Собранието на Република 
Македонија.
(2) Податоците за јавниот долг, Министерството финансии ги објавува на својата веб страница 
и во Билтенот на Министерството за финансии.


