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ВОВЕД

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

Со Законот за пријавување и евиденција на обврските („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.64/18) се уредува пријавувањето и евидентирањето на 
преземени, а недоспеани обврски и на доспеани, а неплатени обврски, со цел 
обезбедување и одржување на транспарентноста и отчетноста и јакнење на 
одговорноста при располагање со јавни средства.. Исто така, со одредбата од член 13 
е пропишана прекршочна одредба за прекршочни дела кои ги предвидува законот.  

Со донесувањето на новиот Закон за прекршоци („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.96/19) се јави потреба од усогласување на Законот 
за пријавување и евиденција на обврските со новиот Закон за прекршоци.

Дополнително, Собранието на Република Северна Македонија на седница 
одржана на 11 јануари 2019 година донесе одлука за прогласување на Амандманите 
XXXIII, XXXIV, XXXV и XXXVI на Уставот на Република Северна Македонија. Со 
Амандманот XXXIII на Уставот на Република Северна Македонија се изврши промена 
на уставното име на државата, поради што е потребно промена на називите на 
институциите на државата. 

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН

Предложените измени на Законот за пријавување и евиденција на обврските 
имаат за цел усогласување на прекршочните одредби од Законот, со одредбите од 
Законот за прекршоци. Измените и дополнувањата се во делот на висината на 
прекршочните санкции.

Основни решенија на предлог законот се:

 - промена на висината на прекршочните санкции, 

Законот за изменување чие донесување се предлага се заснова врз истите 
начела на кои се засновало донесувањето на основниот закон.

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

Законот чие донесување се предлага не повлекува обврска за обезбедување средства 
за неговото спроведување од Буџетот на Република Северна 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

Законот не повлекува обврски за обезбедување дополнителни финансиски средства 
за неговото спроведување и  материјални обврски за одделни субјекти.



ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И 
ЕВИДЕНЦИЈА НА ОБВРСКИ

Член 1
Во Законот за пријавување и евиденција на обврските („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.64/18), во членот 2 и во членот 8 зборовите „Република 
Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“

Член 2 
Во членот 13 зборовите „1.000 до 2.000“ се заменуваат со зборовите „250 до 

500“. 

Член 3
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЕВИДЕНЦИЈА НА ОБВРСКИ

Со членот 1 од измената, во членот 2 и член 8 зборовите „Република 
Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“. Со 
Уставниот закон за спроведување на амандманите XXXIII до XXXVI на Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Република Македонија„ бр. 6/19), со 
одредбите Амандман XXXIII на Уставот се изврши измена на името на државата. 
Новото име не е содржано во постојниот текст на Законот за инвестициски фондови.

Со членоТ 2 се врши усогласување на Законот со новиот Закон за прекршоците 
(„Службен весник на РСМ“ бр. 96/19). Согласно член 132 од Законот за прекршоците 
(„Службен весник на РСМ“ бр. 96/19), државните органи се должни во рок од шест 
месеци да ги усогласат законите во кои се пропишани прекршочни санкции.

Со членот 3 се уредува влегувањето во сила на предложените измени. 

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ

Предложените одредби се усогласени со позитивните законски прописи во Република 
Северна Македонија кои регулираат исти или слични правни работи, така што се 
меѓусебно поврзани и применливи, создавајќи правна целина.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Согласно предлог измените во Законот за пријавување и евиденција на обврски се 
врши техничко усогласување со називот на државата и прекршочните одредби се 
усогласуваат со новиот Закон за прекршоци („Службен весник на РСМ“ бр. 96/19).



ИЗВОД НА ОДРЕДБИ ОД ЗАКОН ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЕВИДЕНЦИЈА НА ОБВРСКИ, 
ШТО СЕ МЕНУВААТ 

Член 13
Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на одговорното лице во субјектот, функционерот, односно 
градоначалникот, доколку не постапи согласно со членот 9 од овој закон. 

Член 14
Доколку е сторен прекршок со неисполнување на обврската од членот 9 од овој 

закон, а сторителот го сторил прекршокот по првпат во календарската година и 
доколку сторителот пред донесување на одлуката за прекршок ја исполнил 
пропишаната обврска, односно ги пријавил обврските согласно со членот 9 од овој 
закон, ќе се изрече опомена како прекршочна санкција. 

Член 15
Овластен орган за поднесување на барањето за поведување на прекршочна 

постапка по однос на прекршоците од членот 13 од овој закон е финансиската 
инспекција во јавниот сектор. 

За сторениот прекршок од членот 13 од овој закон, финансиските инспектори се 
должни на сторителот на прекршокот да му предложат постапка за порамнување, со 
издавање на прекршочен платен налог, пред да го поднесат барањето за прекршочна 
постапка, согласно со Законот за прекршоците. 

Овластените службени лица се должни да водат евиденција за издадените 
прекршочни платни налози и за исходот на покренатите постапки. 

Во евиденцијата од ставот 3 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат 
следниве податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, 
живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на 
прекршочниот платен налог и исходот од постапката. 

Личните податоци од ставот 4 на овој член се чуваат пет години од денот на 
внесувањето во евиденцијата. 

Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува 
министерот за финансии. 

Член 16
За прекршоците предвидени во членот 13 од овој закон, прекршочна постапка 

води и прекршочни санкции изрекува надлежен суд.


