
 

НОВ ЗАКОН ЗА БУЏЕТИ 

 

Во Службен весник на РСМ бр.203/2022 се објави нов Закон за буџети и истиот влегува во сила од 27 

септември 2022 година, а ќе се применува од 1 јануари 2025 година. 

Со овој закон се уредуваат постапката за изработување, донесување, извршување на Буџетот на РСМ и 

буџетите на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје и известување за извршувањето на 

истите. 

Законот ги регулира и фискалните правила, воспоставувањето и надлежностите на Фискалниот совет, 

среднорочното буџетско планирање, управувањето со средствата на државата и на општините и 

следењето на финансиските резултати на јавните претпријатија и трговските друштва основани од 

државата и општините и од нив основаните трговски друштва, како и фискалната одговорност и основите 

на интегриран информациски систем за управување со јавните финансии. Одредбите од овој закон не се 

однесуваат на Народната банка на РСМ, освен одредбата за Регистар на јавните субјекти. 

Со примената на овој закон од 1 јануари 2025 година престануваат да важат Законот за буџетите 

(„Службен весник на РМ“ број 64/2005..167/16) и Законот за пријавување и евиденција на обврски 

(„Службен весник на РМ“ број 64/18).  

Согласно новиот Закон за буџети: 

 За првпат се воспоставува регистар на јавни субјекти, кој ќе биде јавно достапен и во кој ќе бидат 

евидентирани сите правни субјекти основани директно или индиректно од страна на државата или на 

општините. На тој начин ќе се обезбеди сеопфатност и транспарентност за јавните субјекти, независно 

дали се на централно или на локално ниво. 

 Се уредуваат фискалните правила, се предвидува формирање на Фискален совет кој ќе подготвува 

финансиски анализи и препораки по сите закони кои ги носи Собранието и ќе доставува извештај до 

Собранието еднаш годишно. Ова законско решение ќе им биде од голема помош на пратениците 

особено при носењето на следните буџети. 

 Фискалните правила се точно дефинирани, се подобрува управувањето со јавните финансии, се 

зајакнува среднорочното буџетирање, со цел да се обезбеди поголема контрола на кој начин се трошат 

парите на граѓаните. 

 Предвидени се општи одредби за управување со јавен долг и издавање на гаранции, при што се 

утврдени процедурите за задолжување за потребите на централната и локална власт, како и издавање 

на гаранции. 

 Се воспоставуваат одредби за управување и располагање со финансиски и нефинансиски средства на 

државата и општините, со цел подобро користење и располагање со средствата на државата. 

 Министерството за финансии ќе води збирен регистар на сите договори за концесии, а матичните 

буџетски корисници треба да водат одделни регистри за своите договори за концесии и јавни приватни 

партнерства и тие податоци да ги доставуваат до Министерството за финансии. 

 Се воведува нов систем на ИФМИС - Интегрираниот информационен систем за управување со јавни 

финансии кој превидува повеќе модули и тоа за: Буџетско планирање, Извршување на буџет, 

Сметководство за потребите на трезорската главна книга и известување, Управување со долг, 

Воспоставување и управување со неопходни регистри, Поврзување со други системи за автоматска 



размена на податоци и други потребни компоненти за поддршка за спроведување на законот. Преку 

овој систем ќе се обезбеди подобро спроведување на сите процеси, како и мониторинг и контрола на 

истите. 

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 24 месеци од денот на влегувањето 

во сила.  

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, од 27 септември 2022 ќе се применуваат одредбите 

според кои: 

-  Република Северна Македонија како корисник на средства од фондовите на Европската Унија 

воспоставува систем за заштита на финансиските интереси на ЕУ. Владата на РСМ, на предлог на 

министерот за финансии со Уредба ќе ја утврди структурата на системот за заштита на финансиските 

интереси на ЕУ (член 7 ставови 3 и 4), 

-  Министерот за финансии формира Работно тело за имплементација на Интегрираниот информациски 

систем за управување со јавни финансии (член 107). 

Од 1 јануари 2023 година ќе се применуваат одредбите за: 

 -  континуирано професионално и стручно усовршување на вработените во организациските единици за 

финансиски прашања кои обуки ги организира Министерство за финансии (член 6 ставови (4), (5) и 

(6)), 

-  фискални правила (член 10), фискален совет (член 11), стратешко планирање (член 13), 

макроекономски проекции (член 14), фискална стратегија (член 16), временска рамка за подготвување 

на фискалната стратегија (член 17), содржина на фискалната стратегија (член 18), содржина на 

циркуларот за фискална стратегија (член 19), исплата на додаток на вработените во органот на 

државна управа кој ги врши работи на изготвувањето и извршувањето на Буџетот на РСМ од 30% од 

основната плата како надополнување на редовната плата поради специфични работни задачи и 

посебната одговорност која произлегува од работното место. Оваа одредба не се однесува на 

вработените кои вршат финансиска инспекција при управувањето со јавните средства согласно закон и 

го надгледуваат извршувањето на инспекциските активности (член 66 ставови (3) и (4)) и внатрешната 

финансиска контрола (член 104). 

Од денот на влегувањето во сила на овој закон - 27 септември 2022 г. до денот на започнувањето со 

примена од 1 јануари 2025 година обврските за матичните буџетски корисници (буџетски корисник кој е 

хиерархиски претпоставен за сите јавни субјекти во негова надлежност) од новиот закон за : 

-  стратешко планирање  (член 13 ставови 3 и 5), фискална стратегија (член 16 став 3), временската рамка 

за подготовка на фискална стратегија (член 17 ставови 2, 3 и 5), содржина на фискалната статегија 

(член 18 точка 6), содржина на Циркуларот за фискална статегија (член 19 став 1 точка 3 и став 2) ги 

применуваат буџетските корисници утврдени согласно со Законот за буџетите („Службен весник на 

РМ“ број 64/2005..167/16). 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат следниве одредби од  стариот Закон 

за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ број 64/2005..167/16): 

- стратешки приоритети на Владата (член 15), стратешки план на буџетски корисници (член 15-а) 

фискална стратегија (член 16), содржина на фискална стратегија (член 17) и утврдување на 

максимален износ на одобрени средства (член 18). 


