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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 Предлогот на Законот за дополнување на Законот за финансирање на единиците 
на локалната самоуправа се додава нов член 9-а, со кој се утврдува висината на 
приходите од данокот на додадена вредност кои се распределуваат на општините за 
2021 година. 
Во одредбата се предвидува во 2021 година, висината на приходите од данокот на 
додадена вредност да се обезбедат во висина од 4,5% од просекот на наплатениот 
данок на додадена вредност во последните три фискални години, наместо 4,5% од 
наплатениот данок на додадена вредност  во последната година. 
Измената се прави со цел да се олесни работењето на општините во време на 
КОВИД-19, поради што Владата на Република Северна Македонија  определи мерка - 
Промена на пресметката на основата за финансирање на единиците на локалната 
самоуправа, со којашто при издвојување средства за единиците на локалната 
самоуправа, наместо само за претходната година како досега, предвид ќе биде земена 
пресметката на просечната наплата на ДДВ за претходните три  фискални години.

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

Предложените измени на Законот за финансирање на единиците на локалната 
самоуправа имаат за цел го олесни работењето на општините во време на КОВИД-19, 
поради што Владата на Република Северна Македонија  определи мерка - Промена на 
пресметката на основата за финансирање на единиците на локалната самоуправа. 
Со предлог законот се обезбедуваат стабилни приходи во Буџетот на општината.
Законот за дополнување 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 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 повлекува обврски за обезбедување дополнителни финансиски средства за 
неговото спроведување и  материјални обврски за одделни субјекти. 

V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА

Со оглед на тоа што не се работи за обемен и сложен закон, согласно член 170 од 
Деловникот на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 91/08 и 119/10) се предлага овој закон  да се донесе по скратена 
постапка.



Предлог на Закон за дополнување на Законот за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа

Член 1

Во Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15, 209/18 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/19) по членот 9 се додава 
нов член 9-а кој гласи: 

„Член  9-а

Приходи од данокот на додадена вредност за 2021 година

По исклучок од членот 9 став (2) од овој закон, приходите од данокот на додадена 
вредност за 2021 година се обезбедуваат во висина од 4,5% од просекот на 
наплатениот данок на додадена вредност во последните три фискални години.“

Член  2

Одредбите од членот 9-а од овој закон ќе се применуваат во периодот од 1 јануари 
2021 година до 31 декември 2021 година.

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 ЗАКОНOT ЗА 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА 
САМОУПРАВA 

Со Предлогот на Законот за дополнување на Законот за финансирање на единиците 
на локалната самоуправа се додава нов член 9-а со кој се утврдува висината на 
приходите од данокот на додадена вредност кои се распределуваат на општините за 
2021 година. 

Со предложеното дополнување на членот 9-а, се предвидува во 2021 година, 
висината на приходите од данокот на додадена вредност да се обезбедат во висина 
од 4,5% од просекот на наплатениот данок на додадена вредност во последните три 
години, наместо 4,5% од наплатениот данок на додадена вредност  во последната 
година.

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 

Измената се прави со цел да обезбедат стабилни приходи и да се олесни работењето 
на општините во време на КОВИД-19 за 2021 година. 



ИЗВОД НА ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЕДИНИЦИТЕ НА 
ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА ШТО СЕ ДОПОЛНУВА

Член 9

Приходи од данок на додадена вредност 

(1)  Приходите од данок на додадена вредност се дотација за финансирање на 
надлежностите на општината утврдени со закон. 

 (2)  Приходите од данок на додадена вредност се обезбедуваат во висина од:

     -   4,5 % од вкупно наплатениот данок на додадената вредност остварен во 
претходната фискална година. 

 (3)   Распределбата на приходите од данок на додадена вредност  се врши најмалку 
50% според критериумот по жител и други критериуми утврдени со Уредбата за 
методологија за распределба на приходите од данок на додадена вредност што ја  
донесува  Владата на Република Македонија. Владата на Република Македонија ја 
донесува Уредбата на предлог на министерот за финансии со  претходна согласност 
на Комисијата за следење на развојот на системот за финансирање на општините 
најдоцна до 30 јуни во тековната година за наредната година. 

 (4)   Со Уредбата од ставот (3) на овој член за градот Скопје се утврдуваат посебни 
критериуми со кои се коригираат значителните разлики на градот Скопје во однос на  
општините во Република Македонија. 

 (5)   За користењето на приходите од данок на додадена вредност, општината 
одлучува самостојно. 










