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ВОВЕД

I.ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Во Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 61/02, 98/02, 81/05, 24/11, 145/15 и 170/17), се уредуваат 
водењето на сметководството, деловните книги, сметководствените документи и 
обработката на податоците, признавањето на приходите и расходите, проценувањето 
на билансните позиции, ревалоризацијата, финансиските извештаи, доставувањето и 
финансиските извештаи, прекршочни одредби, како и други прашања во врска со 
сметководството на буџетите и буџетските корисници.

Со Уставниот закон за спроведување на амандманите од XXXIII до XXXVI на Уставот 
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/19), со 
oдредбите Амандман XXXIII на Уставот се изврши измена на името на државата. 
Новото име на државата не е содржано во постојниот текст на Законот за 
сметководството за буџетите и буџетските корисници.  

Согласно член 132 од Законот за прекршоците („Службен весник на Република 
Северна Македонија бр. 96/19), државните органи се должни во рок од шест месеци да 
ги усогласат законите во кои се пропишани прекршочни санкции. 

Врз основа на наведеното,  се предлага донесување на измените на Законот во 
предложениот текст.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ

Измените на Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници се 
предлагаат со цел усогласување на одредбите од Законот во кои е содржано името на 
државата со член 2 од Уставниот закон за спроведување на амандманите од XXXIII до 
XXXVI, како и усогласување на прекршочните одредби со Законот за прекршоци.

Предлог - законот за изменување и дополнување на Законот за сметководството за 
буџетите и буџетските корисници се заснова врз истите начела врз кои се заснова и 
постојниот закон. 

Со Предлог - закон се предлага промена на текстот на Законот поради новото уставно 
име на државата и се предлага намалување на висината на постојните глоби за 
прекршоците сторени од страна на физички лица и се утврдуваат фиксни износи на 
глоби во висина на износите уредени со Законот за прекршоците. 

III.ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

Донесувањето на Предлог - законот за изменување и дополнување на Законот за 
сметководството за буџетите и буџетските корисници ќе нема влијание врз Буџетот на 
Република Северна Македонија и другите јавни финансиски средства. 

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

Спроведувањето на предложените изменувања и дополнувања на Законот не 
повлекува обезбедување на финансиски средства ниту повлекува материјални 
обврски за одделни субјекти.



ПРЕДЛОГ - ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
СМЕТКОВОДСТВОТО ЗА БУЏЕТИТЕ И БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ

Член 1
 Во Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 61/02, 98/02, 81/05, 24/11, 145/15 и 170/17), во 
членот 1, член 2 ставови (2), (3) и (4), член 4 став (2), член 6 став (3), член 8 став (3), 
член 14 ставови (4) и (5), член 16 ставови (1) и (3), член 19 ставови (4), (9) и (10), член 
22 став (1), член 25 и член 26 став (2) зборовите „Република Македонија“ се 
заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 2
По членот 29 се додава нова глава VII-а и нов член 29-а кои гласат:

„НАДЗОР

Член 29-а
Надзор над спроведување на овој закон врши Министерството за финансии-

Финансиска инспекција во јавниот сектор.“

Член 3
Во членот 30 зборовите „500 до 800“ се заменуваат со бројот „200”. 

Член 4

Во членот 30-а зборовите „1000 до 1600“ се заменуваат со бројот „300“. 

Член 5
Во членот 30-б став (2) зборовите„ овластено лице од страна на Министерот за 

финансии (во натамошниот текст: овластено службено лице)” се заменуваат со 
зборовите „инспекторот за јавнии финансии”, а зборовите „постапка за издавање на 
прекршочен платен налог“ се заменуваат со зборовите „постапка за порамнување со 
издавање на прекршочен платен налог“.

Ставот (4) се брише.
Во ставот (5) кој станува став (4) зборовите „ставот (4)“ се заменуваат со 

зборовите „евиденцијата од ставот (3)“.
Ставот (6) станува став (5).

Член 6
Започнатите прекршочни постапки до денот на влегувањето во сила на овој 

закон ќе завршат според одредбите на Законот за сметководството за буџетите и 
буџетските корисници (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/02, 98/02, 
81/05, 24/11, 145/15, 170/17).

Член 7
Подзаконскиот акт предвиден во овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од 

денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 8
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ 

Со членот 1 од Предлог - законот се прави измена која е од технички карактер 
заради промена на уставно име на државата.

Со членот 2 од Предлог на Законот се додава нова Глава  VII-а НАДЗОР и нов 
член 29-а со кој се уредува дека надзор над спроведување на Законот врши 
Министерството за финансии-Финансиска инспекција во јавниот сектор.

Со членот 3 и 4 од Предлог на Законот се врши намалување на износот на 
глоба за сторен прекршок од страна на одговорното лице на буџетите и на буџетските 
корисници  согласно  Законот за прекршоците и се намалува износот на глоба за 
сторен прекршок од страна на одговорниот сметководител на буџетите и на 
буџетските корисници и висината на глобата се утврдува во фиксен износ.  

Со членот 5 се вршат измени заради уредување на можноста за поведување на 
постапка за порамнување пред поднесување на барање за поведување на 
прекршочна постапка од страна на инспекторот за јавни финансии.

Со членот 6 се уредуваат законите по кои ќе треба да завршат прекршочни 
постапки пред надлежните судовите започнати до денот на влегувањето во сила на 
Предлогот на закон.

Со членот 7 се уредува рокот за носење на подзаконскиот акт со кој се 
пропишува формата и содржина на прекршочниот платен налог.

Со членот 8 се уредува влегувањето во сила на Предлогот на закон.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ

Предложените одредби се меѓусебно поврзани и постои нивна поврзаност со 
одредбите од Законот и како такви прават правна целина и се применливи.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Усогласување на Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници со 
член 2 од Уставниот закон за спроведување на амандманите од XXXIII до XXXVI и со 
одредбите од Законот за прекршоците. 



ИЗВОД ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА СМЕТКОВОДСТВОТО ЗА БУЏЕТИТЕ И 
БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ ШТО СЕ ИЗМЕНУВААТ ИЛИ ДОПОЛНУВААТ

Член 1
Со овој закон се уредува водењето на сметководството, деловните 
книги,сметководствените документи и обработката на податоците, признавањето на 
приходите и расходите, проценувањето на билансните позиции, ревалоризацијата, 
финансиските извештаи, доставувањето и финансиските извештаи и други прашања 
во врска со сметководството на Буџетот на Република Македонија, буџетите на 
единиците на локалната самоуправа, буџетите и фондовите, корисниците и единките 
корисници на средства од буџетите, како и на другите правни лица за кои средствата 
за вршење на основната дејност претежно се обезбедуваат од буџетите (во 
натамошниот текст: буџети и буџетски корисници).

Член 2
(1) Буџетите и буџетските корисници се должни да водат сметководство, 

составуваат и поднесуваат финансиски извештај во согласност со овој закон и 
прифатените сметководствени принципи, сметководствено прифатената практика и 
сметководствени стандарди, со цел за точно  вистинито, сигурно, сеопфатно, 
благовремено, ажурно и поединечно искажување на билансните позиции, состојбата 
на средствата од буџетот и другите средства, обврските, изворите на средства, 
приходите и другите приливи и расходите и другите одливи и резултатите од 
работењето.

(2) Обврската за обезбедување на податоци за состојбата на средствата во 
врска со имотот не се однесува на сметководството на Буџетот на Република 
Македонија и сметководството на буџетите на единиците на локалната самоуправа.

(3) Сметководствените стандарди за буџетите и буџетските корисници кои се 
применуваат во Република Македонија се Меѓународните сметководствени стандарди 
за јавен сектор, кои се објавуваат во „Службен весник на Република Македонија" од 
страна на министерот за финансии, доколку не се во спротивност со овој закон или 
друг пропис.

(4) Министерот за финансии по потреба донесува решение или друг пропис за 
усогласеноста на стандардите со овој закон, кое се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија".

Член 4
(1) Буџетите и буџетските корисници се должни во своето сметководство да 

обезбедат податоци поединечно по сите видови на приходи и други приливи, за 
расходите и другите одливи, како и за состојба на средствата, обврските и изворите на 
средствата.

(2) Обврската за обезбедување на податоци за состојбата на средствата во 
врска со имотот не се однесува на сметководството на Буџетот на Република 
Македонија и сметководството на буџетите на единиците на локалната самоуправа.

(3) Податоците од ставот (1) на овој член се обезбедуваат поединечно - по 
буџетски корисници.

Член 6
(1) Буџетите и буџетските корисници се должни да водат деловни книги во 

согласност со одредбите на овој закон, прифатената стандардна сметководствена 
практика и сметководствени стандарди.

(2) Преку деловните книги се обезбедуваат еднообразни евиденции и други 
облици на евиденции со кои се обезбедуваат согледувања за состојбата и за 
движењата на средствата, обврските, изворите на средствата, приходите и другите 
приливи, за расходите и другите одливи, и резултатот од работењето.

(3) Евиденцијата за состојбата и движењето на средствата од ставот (2) на овој 



член во врска со имотот, не се однесува на сметководството на Буџетот на Република 
Македонија и сметководството на буџетите на единиците на локалната самоуправа.

(4) Буџетите и буџетските корисници водат евиденција за приходите и другите 
приливи, за расходите и другите одливи, изработуваат планови, извештаи и анализи.

(5) Податоците од деловните книги треба да им овозможат на надлежните 
органи планирање и извршување на средствата од Буџетот и средствата од други 
приходи, изготвување и донесување на финансиските планови и за други цели.

Член 8
(1)Деловните книги на буџетите и буџетските корисници се: дневник, главна 

книга, книга на благајна (касов извештај), книга на капиталниот имот (основните 
средства) и помошни книги (аналитичка евиденција).

(2)Помошни книги од ставот (1) на овој член се: книги на влезни фактури, книги 
на излезни фактури, книги за набавки, пописни листи (за материјали, ситен инвентар и 
основни средства) и книга на побарувањата и обврските.

(3)Одредбите од ставот (2) на овој член не се однесуваат на сметководството 
на Буџетот на Република Македонија и сметководството на буџетите на единиците на 
локалната самоуправа.

(4)Освен деловните книги од ставовите (1) и (2) на овој член, буџетите и 
буџетските корисници можат да водат и други помошни книги.

(5)Деловните книги од ставот (1) на овој член имаат карактер на јавни 
документи.

Член 14
(1) Буџетите и буџетските корисници го организираат сметководството и 

начинот на внесувањето на податоците во сметководството во согласност со 
одредбите на овој закон.

(2) Буџетите и буџетските корисници го водат сметководството и ги 
распоредуваат сметките во главната книга со примена на основни сметки пропишани 
со сметковен план.

(3) Буџетите и буџетските корисници според своите потреби ги расчленуваат 
основните сметки од сметковниот план на аналитички сметки (аналитички сметковен 
план).

(4) Трезорот води главна книга во кој а се евидентираат сите трансакции на 
приходите и другите приливи и расходите и другите одливи на Буџетот на 
Републиката и на корисниците и единки корисници на средства на Буџетот, како и 
финансиските средства на корисниците и единките корисници на средства на Буџетот.

(5) Владата на Република Македонија ја пропишува формата, содржината и 
начинот на водење на главната книга на трезорот од ставот(4) на овој член.

(6) Министерот за финансии го пропишува сметковниот план од ставот (2) на 
овој член, содржината на одделните сметки во сметковниот план, како и начинот на 
трезорското работење.

(7) Министерот за финансии ќе определи кои посебни податоци се потребни за 
системот на државната евиденција и ќе ги пропише формата и содржината на 
образецот за системот на државната евиденција.

(8) Буџетите и буџетските корисници водењето на сметководство можат да го 
доверат на овластена стручна организација со тоа што со тоа не се намалува 
одговорноста на одговорните лица на буџетите и на буџетските корисници за 
целокупното сметководство.

Член 16
(1) Овластеното лице на Буџетот на Република Македонија, односно на 

буџетите на фондовите, корисниците и единките корисници на буџетите, или лице што 
тој ќе го овласти, одредува одговорен сметководител. Ако сметководството се води за 
повеќе корисници или единки корисници, се одредува одговорен сметководител за 
секој корисник или единка корисник.

(2) Градоначалникот на општината одредува еден одговорен сметководител за 



водење на деловни книги, сметководствени документи, обработка на податоците и 
изработка на годишните извештаи за буџетот на општината.

(3) Одговорниот сметководител може привремено да ја задржи исплатата, ако е 
во спротивност на овој закон, Законот за буџетите или со Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за одделната година, односно со одлуката за 
извршувањето на буџетот за одделната година.

Член 19
(1) Под проценување на билансните позиции, во смисла на овој закон се 

подразбира утврдување на вредноста на одделни билансни позиции.
(2) Буџетите и буџетските корисници се должни проценувањето на билансните 

позиции содржани во главната книга да го спроведат според сметководственото 
начело на парично искажување.

(3) Долгорочните и краткорочните средства се искажуваат по набавна вредност. 
Набавната вредност на долгорочните и краткорочните средства ја сочинува куповната 
цена зголемена за увозни царини, данок на додадена вредност, издатоците за превоз 
и сите други издатоци кои директно можат да се додадат на набавната вредност, 
односно на трошоците за набавка.

(4) Паричните средства во благајната и на сметките во домашна валута се 
внесуваат во главната книга во номинален износ, а во странска валута по курсот на 
Народната банка на Република Македонија на денот на билансирањето.

(5) Билансните позиции на побарувањата и обврските се признаваат според 
договорените износи во договорот.

(6) Отписот на вредноста на долгорочните средства се спроведува со 
праволиниска метода на отпис со примена на годишни стапки пропишани од страна на 
министерот за финансии.

(7) Основица за отпис на долгорочните средства е набавната, односно 
ревалоризираната вредност на долгорочните средства.

(8) Долгорочните средства чија поединечна вредност во моментот на набавката 
е пониска од 300 ЕВРА во денарска противвредност се класифицира како расход кој 
што се отпишува еднократно независно од корисниот век на употреба.

(9)Исплатите во текот на годината од средствата планирани со Буџетот на 
Република Македонија за долгорочни и краткорочни вложувања се искажуваат како 
расход, освен кога е преземена обврска за заедничко вложување.

(10)Одредбите од ставовите (3), (6) и (7) на овој член не се однесуваат на 
сметководството на Буџетот на Република Македонија и сметководството на буџетите 
на единиците на локалната самоуправа.

Член 22
(1) Буџетите и буџетските корисници се должни да состават основни 

финансиски извештаи, и тоа: биланс на состојбата, биланс на приходите и расходите и 
консолидиран биланс. Консолидираниот биланс како финансиски извештај не се 
изготвува во сметководството на Буџетот на Република Македонија и сметководството 
на буџетите на единиците на локалната самоуправа.

(2) Билансот на состојбата ја прикажува состојбата на средствата, обврските и 
изворите на средствата на одреден датум.

(3) Билансот на приходите и расходите ги прикажува приходите и другите 
приливи, како и расходите и другите одливи.

(4) Консолидиран биланс е целосен преглед на приходите и расходите на 
единките корисници кои што се во состав на буџетскиот корисник.
Консолидираниот биланс не се изготвува како збир на одделните буџетски сметки на 
ист корисник.

(5) Основните финансиски извештаи мораат да дадат точен, вистинит и 
целосен преглед на приходите и другите приливи, расходите и другите одливи, како и 
состојбата на средствата, обврските и изворите на средствата.

(6) Основните финансиски извештаи мораат да се чуваат трајно и во изворна 



форма.
(7) Основните финансиски извештаи од ставот (1) на овој член се составуваат 

за фискалната година и тоа на македонски јазик и во денари.
(8) Обликот и содржината на финансиските извештаи од ставот (1) на овој член 

ги пропишува министерот за финансии.
(9) Основните финансиски извештаи од ставот (1) на овој член ги потпишува 

овластеното лице на буџетот и буџетскиот корисник или лицето коешто тој ќе го 
овласти.

Член 25
Врз основа на завршните сметки на корисниците и фондовите, Министерството 

за финансии ја изготвува завршната сметка во која се искажуваат планираните и 
извршените приходи и расходи на Буџетот на Републиката до 31 мај во тековната 
година и ја доставува до Владата на Република Македонија за утврдување.

Член 26
(1) Завршната сметка се изготвува во согласност со класификацијата на 

приходите и класификацијата на расходите донесени од министерот за финансии.
(2) Завршната сметка на Буџетот на Република Македонија, во која се 

искажуваат планираните и извршените приходи и расходи ги содржи следниве 
прилози:

- преглед на наплатени приходи и извршени расходи на сите буџетски сметки 
на Буџетот на Републиката, спореден со процените на буџетските приходи и 
одобрените трошоци, како и образложение за главните отстапувања и

- детален преглед на трошењето од буџетската резерва и гаранциите за 
земените заеми во фискалната година.

Член 30
Глоба во износ од 500 до 800 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 

прекршок на одговорното лице на буџетите и на буџетските корисници, ако:
1)не води одделно сметководство за средствата остварени во буџетот по други 

основи (член 3);
2)не обезбедува податоци поединечно по буџетски корисници, по сите видови 

на приходи и други приливи, за расходите и другите одливи, како и за состојба на 
средствата, обврските и изворите на средствата (член 4 став 1 и 3);

3)не води сметководство на начин пропишан со овој закон или со пропис 
донесен врз основа на него (член  5);

4) не ги чува деловните книги до рокот пропишан со овој закон (член 10 став 3);
5)внесувањето на податоците во деловните книги го врши врз основа на 

неуредна и неверодостојна документација (член 12 став 1);
6)не ги чува сметководствените документи до рокот пропишан со овој закон 

(член 13 став 2);
7)не врши проценување на билансните позиции на начинот и по постапката 

пропишани со овој закон или со пропис донесен врз основа на него (член 19 став 2);
8)не ја врши ревалоризацијата според одредбите од овој закон (член 20);
9)не врши усогласување на побарувањата и обврските со состојбата на 

средствата и нивните извори искажани во сметководството со фактичката состојба 
што се утврдува со попис на 31 декември (член 21);

10)не ги состави основните финансиските извештаи  (член  22 став 1 и 7) и
11)не ги чува основните финансиски извештаи до рокот пропишан со овој закон 

(член 22 став 6);
12)не ја достави завршната сметка на буџетот до Министерството за финансии 

во законски определениот рок (член 24 став 3 и член 27 став 3);
13)не ги достави завршните сметки до Регистарот на годишните сметки при 

Централниот регистар и до Државниот завод за ревизија во законски определениот 
рок  (член 29) и 

14) не ги објави завршните сметки на својата веб страница во определениот рок 



(член 29 став 2). 
Член 30-a

Глоба во износ од 1000 до 1600 евра во денарска противвредност ќе се изрече 
за прекршок на одговорниот сметководител на буџетите и на буџетските корисници, 
ако:

1) не води одделно сметководство за средствата во буџетот остварени по други 
основи (член 3);

2)не обезбедува поединечно податоци по сите видови на приходи и  на расходи 
и за состојбата на средствата, обврските и изворите на средствата  (член 4 став1);

3)не води сметководство на начин пропишан со овој закон или со пропис 
донесен врз основа на него (член  5);

4)не ги чува деловните книги до рокот пропишан со овој закон (член 10 став 3);
5)внесувањето на податоците во деловните книги го врши врз основа на 

неуредна и неверодостојна документација (член 12 став 1);
6)не врши проценување на билансните позиции на начинот и по постапката 

пропишани со овој закон или со пропис донесен врз основа на него (член 19);
7)не ги чува сметководствените документи до рокот пропишан со овој закон 

(член 13 став 2);
8)не ја врши ревалоризацијата според одредбите од овој закон (член 20);
9)не врши  усогласување на побарувањата и обврските со состојбата на 

средствата и нивните извори искажани во сметководството со фактичката состојба 
што се утврдува со попис на 31 декември (член 21);

10)не ги состави основните финансиските извештаи  (член  22 став 1  и 7);
11)не ги чува основните финансиски извештаи до рокот пропишан со овој закон 

(член 22 став 6);
12)не ја достави завршната сметка на буџетот до Министерството за финансии 

во законски определениот рок (член 24 став 3) и
13) не ги достави завршните сметки до Регистарот на годишните сметки при 

Централниот регистар и до Државниот завод за ревизија во законски определениот 
рок (член 29) .

Член 30-б
 (1) За прекршоците утврдени во членовите 30 и 30-а од овој закон прекршочна 

постапка води и прекршочни санкции изрекува надлежен суд. 
(2) За сторените прекршоци од овој закон, овластено лице од страна на 

Министерот за финансии (во натамошниот текст: овластено службено лице), при 
констатирање на прекршокот должно е пред да го поднесе барањето за поведување 
на прекршочна постапка да му предложи на сторителот на прекршокот постапка за 
издавање на прекршочен платен налог, согласно со Законот за прекршоците. 

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

(4) Во евиденцијата од ставот (3) на овој член се собираат, обработуваат и 
чуваат следните податоци: име и презиме на сторителот на прекршокот, живеалиште, 
односно престојувалиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој 
му се издава и исходот на постапката. 

(5) Личните податоци од ставот (4) на овој член се чуваат пет години од денот 
на внесување во евиденцијата. 

(6) Министерот за финансии ја пропишува формата и содржината на 
прекршочниот платен налог.


