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З А К О Н 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА РЕПУБЛИКАТА 

И ОПШТИНИТЕ 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Општите општествени потреби кои граѓаните, 

работните луѓе, организациите на здружениот труд 
и другите организации ги остваруваат во општи-
ната и во Социјалистичка Република Македонија, 
се финансираат на начин и под услови утврдени 
со овој закон. 

Член 2 
Заради изедначување на условите на стопани-

сување и за усогласен развој на Социјалистичка 
Република Македонија, Републиката, општините и 
самоуправните интересни заедници ги усогласуваат 
обврските на организациите на здружен труд, ра-
ботните луѓе и граѓаните. 

Висината на приходите и нивниот распоред се 
утврдуваат во согласност со односите предвидени 
со општествениот план на Републиката односно оп-
штината. 

Член 3 
Заради обезбедување во основа еднакви услови 

и можности за стопанисување на работните луѓе 
и на основните организации на здружен труд во 
работењето и во распределбата на општествениот 
производ и заради остварување на материјалните 
односи што се утврдени со општествениот план, 
или кога тоа го бараат интересите на народната 
одбрана или други вонредни потреби во Републи-
ката, со закон може да се пропише: 

— граница до која општините и интересните 
заедници можат да ги утврдуваат своите приходи 
од доходот на организациите на здружен труд и 
од данокот на промет и услуги; 

— обврска на организациите на здружен труд, 
интересните заедници, општините и Републиката 
да формираат резервни општествени средства; 

— привремена забрана на располагањето со оп-
ределени општествени средства од страна на инте-
ресните заедници, општините и Републиката и 

— интересните заедници, општините и Репу-
бликата, определени свои средства да ги орочуваат 
за цели определени со закон. 

Член 4 
Републиката и општините самостојно распола-

гаат со приходите што им припаѓаат по овој закон. 

Член 5 
Републиката и општините, од приходите што 

им припаѓаат, обезбедуваат средства за намирува-
ње на општествените потреби, извршување на за-
дачите и работите на општествените служби кои 
врз основа на Уставот и законот се должни да ги 
финансираат. 

Член 6 
На општините кои со своите средства не мо-

жат да го финансираат извршувањето на своите 
задачи и работата на општествените служби им се 
обезбедуваат од републичките приходи дополни-
телни средства за финансирање на општествените 
и другите служби на општината, согласно со усло-
вите утврдени со закон. 

Дополнителни средства и се даваат на општи-
ната, по правило, без определување на намената. 

На општината и се обезбедуваат дополнителни 
средства се додека постојат условите предвидени 
со законот. 

Член 7 
Републиката може, одделни приходи што и при-

паѓаат, да ги отстапи во целост или делумно на 
општината, организациите на здружен труд и на 
други организации. 

Во случаите од претходниот став Републиката 
може да одреди услови под кои отстапените при-
ходи можат да се користат. 

Со отстапување на приходите не се пренесу-
ваат и правата на Републиката во поглед на утвр-
дување на висината на приходите, како и другите 
права утврдени со посебен закон, ако со тој закон 
не е поинаку определено. 

Член 8 
Републиката и општините можат да ги здру-

жуваат средствата од приходите што им припаѓаат 
со средствата на другите републики и општини, за-
ради вршење на одредени работи од своите над-
лежности или заради создавање услови за задово-
лување на потребите од заеднички интерес (осно-
вање на заеднички органи, организации и служби, 
основање на заеднички фондови, преземање на за-
еднички акции и др.). 

Републиката и општините можат, заради фи-
нансирање на потребите што се во согласност со 
нивните задачи, да ги здружуваат средствата со 
средствата на организациите на здружениот труд 
и други организации. 
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Член 9 
Ако со закон определени надлежности и зада-

чи се пренесат во текот на годината од надлежност 
на Републиката во надлежност на општината и 
обратно, општествено-политичката заедница од која 
се пренесуваат надлежностите односно задачите е 
должна да обезбеди соодветни средства за нивно 
финансирање. 

Член 10 
Републиката и општините имаат буџет. 
Во буџетот се искажуваат сите приходи на Ре-

публиката односно општината, што по овој закон 
им припаѓаат, како и нивниот распоред. 

Ако Републиката во смисла на член 9 од овој 
закон отстапи одделни приходи на општината, од-
носно општината на Републиката, овие приходи се 
искажуваат во буџетот на општествено-политичка-
та заедница на која и се отстапени. 

Приходот или дел од приходот на Републиката 
односно општината, што и го отстапува таа на ин-
тересната заедница, не се искажува во буџетот. 

Член 11 
Преку буџетот се намируваат потребите на ор-

ганите на Републиката односно општините, обврс-
ките спрема определени установи како и други оп-
штествени потреби. 

Член 12 
Определени општествени потреби чие финан-

сирање бара трајно обезбедување на средства и 
посебни органи на управување, Републиката од-
носно општините можат да ги финансираат преку 
фондови. 

Определени обврски и задачи, чие извршување 
бара посебен начин на користење на средства, Ре-
публиката односно општините можат да ги финан-
сираат преку посебни сметки. 

Со закон односно со пропис на општината се 
определува кои општествени потреби, обврски и 
задачи се финансираат преку фондови односно 
преку посебни сметки и начинот на нивното фи-
нансирање. 

Член 13 
Буџетот треба да биде урамнотежен. 

Член 14 
Средствата за намирување на потребите на др-

жавните органи се обезбедуваат во буџетот. 
Средства во буџетот за вршење на редовната 

дејност на државните органи се обезбедуваат во 
единствен износ. 

Заради намирување на определени општествени 
потреби и извршување на определени задачи на 
државните органи, во согласност со нивната деј-
ност, во буџетот се обезбедуваат и средства за по-
себни намени. 

Член 15 
Органот на Републиката односно општината мо-

же да преземе обврски само во рамките на сред-
ствата обезбедени во буџетот. 

Член 16 
Средствата за намирување на обврските на Ре-

публиката односно општините спрема установите, 
за чија дејност се обезбедуваат средства од при-
ходот на општествено-политичките заедници, се 
даваат како надоместок за услугата односно за вр-
шење на дејноста на установата. 

Средствата за намирување на обврските спре-
ма определени установи се определуваат во буџетот 
или во фондот ако е основан за таа цел. 

Член 17 
Ако определени општествени потреби, обврски 

и задачи се финансираат преку фондови или по-
себни сметки, во буџетот се искажуваат само вкуп-

ните износи на средствата што се распоредени како 
приходи на фондовите односно посебните сметки 
во годината за која се донесува буџетот. 

Член 18 
При распоредувањето на приходите за нами-

рување на општествените потреби и извршувањето 
на задачите, Републиката односно општините се 
должни, во согласност со нивните материјални мож-
ности, да водат сметка за остварување на правата 
на граѓаните гарантирани со Устав, закон или ста-
тутот на општината. 

Средствата за вршење на дејностите на уста-
новите, државните органи и другите организации, 
Републиката односно општините ги распоредуваат 
на начин со кој им се обезбедуваат со Уставот и 
со законот утврдените самоуправни права на ра-
ботните луѓе во органите и организациите. 

Член 19 
Приходите остварени од дејноста на органите 

на Републиката односно општините се внесуваат 
во буџетот, ако со закон или прописи донесени врз 
основа на закон не е поинаку определено. 

Член 20 
Државните органи и другите корисници се 

должни општествените средства што им се обез-
бедуваат од приходите на Републиката односно оп-
штините да ги користат за намените за кои тие 
средства им се дадени, рационално и во согласност 
со прописите за користење односно располагање 
со тие средства. 

Ако општествените средства не се користат на-
менски, рационално и во согласност со прописите 
за користење односно располагање со тие сред-
ства, Собранието на Републиката односно општи-
ната ќе преземе мерки определени со закон. 

Член 21 
Републиката односно општините имаат свој ре-

зервен фонд. 
Републиката односно општините се должни од 

приходите што им припаѓаат според овој закон 
да издвојуваат средства во резервниот фонд. 

Член 22 
По истекот на годината за која е донесен бу-

џетот се донесува завршна сметка на буџетот. 

Член 23 
Републиката може да се задолжува под услови 

предвидени со овој закон. 
Републиката може да распишува со закон за-

еми со јавен упис и да склучува договори за кре-
дит. 

Заради финансирање на определени општестве-
ни потреби со закон можат да се распишуваат јав-
ни заеми со задолжителни уписи. 

Член 24 
За задолжување на Републиката во странство 

одлучува Собранието на Републиката. 

Член 25 
За своите обврски Републиката односно општи-

ната одговараат со средствата со кои располагаат, 
освен средствата за редовната дејност на органите 
на Републиката односно општината. 

Член 26 
Собранието на Републиката односно општината 

врши буџетска контрола над правилното и цели-
сходно^ користење на средствата што се распоре-
дени со буџетот и во рамките на таа контрола мо-
же да презема мерки предвидени со закон. 
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Член 27 

Собранието на Републиката односно општината 
контролира: дали приходите искажани во буџетот 
се остваруваат во висината утврдена со буџетот и 
дали остварените приходи се распоредуваат во со-
гласност со буџетот. 

Член 28 
Собранието на Републиката односно општината 

во вршењето на буџетската контрола го разгле-
дува извршувањето на задачите, програмите и деј-
ностите, за чие извршување се дадени средствата 
и презема мерки одредени со закон. 

Член 29 
Контролата на законитоста на актите, за рас-

полагање со средствата на Републиката односно 
општината од страна на корисниците на тие сред-
ства, ја врши Службата на општественото книго-
водство според важечките прописи. 

ПРИХОДИ НА РЕПУБЛИКАТА ОДНОСНО 
ОПШТИНИТЕ 

Член 30 
Приходите на Републиката односно општините 

се остваруваат од даноци, такси и други давања 
што се утврдени со одделен закон. 

Член 31 
Приходи на Републиката можат да бидат: 
а) Даноци: 
1. данок на промет на стоки и услуги; 
2. данок на доход од организациите на здру-

жениот труд; 
3. данок од личен доход од работен однос; 
4. данок од личен доход од земјоделска деј-

ност и 
5 данок на вкупниот приход на граѓаните. 
б) Такси: 
1. републички административни такси и 
2. републички судски такси. 

Член 32 
Приходи на општините можат да бидат дано-

ците воведени со одделни прописи, таксите и други 
приходи. 

Приходи на општините можат да бидат: 
а) Даноци: 
1. данок на промет на стоки и услуги; 
2. данок на доход од организациите на здруже-

ниот труд; 
3. данок од личен доход од работен однос; 
4. данок од личен доход од земјоделска дејност; 
5. данок од личен доход од самостојно вршење 

на стопанска дејност; 
6. данок од личен доход од самостојно вршење 

на нестопанска дејност; 
7. данок од личен доход од авторски права, па-

тенти и технички унапредувања; 
8. данок на приходи од згради; 
9. данок на добивка од игри на среќа; 

10. данок на приход од имот и имотни права; 
11. данок на згради; 
12. данок на имот и 
13. данок на наследство и подарок. 
б) Такси: 
1. општински административни такси; 
2. општински комунални такси и 
3. општински судски такси. 
в) Други приходи (приходи остварени од деј-

ност на општинските органи и организации кои 
вршат работи од интерес за општината, камати на 
орочени средства и други приходи одредени со за-
кон). 

На општината и припаѓаат и даноците од лич-
ните доходи што се плаќаат во паушален износ, 
како и даноците што се плаќаат во процент од 

бруто остварените приходи, освен даноците што ги 
плаќаат, според одделни прописи, странските пре-
возници на патници и стоки. 

Член 33 
На општината и припаѓаат и приходите утвр-

дени со одделен закон, ако со тој закон не е по-
инаку одредено. 

Член 34 
Со одделен закон се одредува на кого му при-

паѓаат приходите од паричните казни. 

БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКАТА 
ОДНОСНО ОПШТИНИТЕ 

1. Изработка на буџетот 

Член 35 
Предлогот на основа на буџетот и нацртот на 

буџетот ги изготвува органот на управата надле-
жен за буџет. 

Член 36 
Надлежниот орган на управата го изготвува 

нацртот на буџетот врз основа на предлозите за 
обезбедување средства што ги доставуваат држав-
ните органи, фондовите и другите корисници на 
кои им се обезбедуваат средства од буџетот, како 
и врз основа на предлозите што ги доставуваат 
носителите на средствата за посебни намени што 
се финансираат од буџетот. 

Член 37 
Органите, фондовите и другите корисници му 

доставуваат на надлежниот орган на управата об-
разложен предлог, со документација, за обезбеду-
вање средства за вршење на нивната редовна деј-
ност. 

Документацијата кон предлогот од претходниот 
став ги содржи податоците за работите и задачите 
на органот за годината за која се однесува буџе-
тот (програма за работа), како и извештај за из-
вршените работи и задачи и за трошењето на 
средствата во тековната година. 

Органите во состав на органот на управата сво-
ите предлози за обезбедување средства за нивната 
редовна дејност, со документацијата ги доставу-
ваат преку органот на управата во чиј состав се 
наоѓаат. 

Член 38 
Органите и другите корисници му доставуваат 

на органот на управата — надлежен за буџет и 
предлози за обезбедување средства за посебни на-
мени во сообразност со нивната дејност, заедно со 
соодветната документација. 

Органите во состав на органот на управата 
своите предлози за обезбедување средства за по-
себни намени со документација ги доставуваат пре-
ку органот на управата во чиј состав се наоѓаат. 

Член 39 
Установите на кои им се обезбедуваат средства 

во буџетот ги поднесуваат своите образложени и 
документирани предлози за обезбедување средства 
од буџетот преку органот на управата надлежен за 
областа на општествената дејност во која спаѓаат 
работите што ги врши установата. 

Органот од претходниот став предлозите на 
установите му ги доставува на надлежниот орган 
на управата со свое мислење. 

Член 40 
Општествено-политичките организации и здру-

женијата на граѓаните (во натамошниот текст: 
организации) предлозите за обезбедување средства 
од буџетот за вршење на нивната дејност му ги 
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поднесуваат непосредно на органот на управата 
надлежен за буџет, доколку не е определено по-
инаку. 

Член 41 
Органите на управувањето на фондовите, ор-

ганите за извршување на финансиските програми 
и здружените средства своите предлози за обезбе-
дување средства му ги доставуваат непосредно на 
органот на управата надлежен за буџет, заедно со 
потребната документација. 

Член 42 
Државните органи за своите редовни потреби 

и за потребите за посебна намена во сообразност 
со нивната дејност, установите, организациите, ор-
ганите на управувањето на фондовите, органите за 
извршување на финансиските програми и здруже-
ните средства своите образложени и документира-
ни предлози за обезбедување средства за вршење 
на нивната дејност ги доставуваат на начин и по 
постапка, со определена документација и рокови, 
што ги определува органот на управата надлежен 
за буџет. 

Член 43 
Ако надлежниот орган, при изготвувањето на 

нацртот на буџетот утврди дека буџетот не може 
да се урамнотежи, ќе му предложи на Извршниот 
совет односно на советот на општинското собрание 
— надлежен за работите на буџетот (во натамош-
ниот текст: совет надлежен за буџет) мерки за не-
гово урамнотежување. 

Ако со предложените мерки за урамнотежува-
ње на буџетот се предвидува намалување на сред-
ствата по предлозите на одделни органи, установи, 
организации и други корисници, надлежниот орган 
на управата е должен да ги извести за тоа. 

Член 44 
Извршниот совет односно советот надлежен за 

буџет ги утврдува и му ги доставува на Собра-
нието на Републиката односно општината предло-
гот на основа на буџетот, нацртот на буџетот и 
предлогот на буџетот, согласно одредбите на овој 
закон. 

Со предлогот на буџетот се доставуваат и по-
датоци од нацртите на финансиските планови на 
органите и од предлозите за обезбедување средства 
од буџетот на установите, организациите, фондо-
вите, органите за извршување на финансиските 
програми и здружените средства. 

Член 45 
Органите, установите, организациите, фондови-

те и органите за извршување на финансиските про-
грами и здружените средства, чии предлози за 
обезбедување средства не се усвоени во нацртот, 
можат да бараат нивните предлози да ги разгледа 
Извршниот совет односно советот надлежен за бу-
џет. 

Корисниците од претходниот став можат да ба-
раат да ги изложат своите програми за работа и 
да ги образложат своите предлози за обезбедување 
средства во буџетот пред Собранието на Републи-
ката односно општината, доколку Извршниот со-
вет односно советот надлежен за буџет не ги усвоил 
нивните барања при утврдувањето на предлогот на 
буџетот. 

2. Донесување на буџетот 

Член 46 
Буџетот го донесува Собранието на Републи-

ката односно општината. 
Буџетот на Републиката односно општината се 

донесува за една календарска година и важи за 
годината за која е донесен. 

Член 47 
Буџетот се состои од општ и посебен дел. 

Член 48 
Општиот дел на буџетот содржи: вкупен износ 

на предвидените приходи и вкупен износ на рас-
поредените приходи, одредби за правата и долж-
ностите на органите и организациите корисници на 
буџетски средства во извршувањето на буџетот за 
годината за која буџетот се донесува, ако тие пра-
ва и должности не се утврдени со други приходи 
како трајни права и должности, како и одредби за 
мерките за правилно користење на средствата на 
буџетот и за одржување на буџетската рамнотежа. 

Општиот дел содржи и биланс на приходите и 
расходите. Во билансот се искажуваат сите при-
ходи по видови и сите расходи по основните на-
мени за кои утврдените приходи се користат и тоа: 
како оние што се распоредени со буџетот, така и 
оние што се распоредени со посебни акти на оп-
штествено-политичката заедница на фондови и по-
себни сметки. 

Општиот дел на буџетот ја содржи и тековна-
та буџетска резерва, како нераспореден дел од при-
ходите. 

Член 49 
Посебниот дел на буџетот, во рамките на оп-

штиот распоред на приходите во општиот дел на 
буџетот, содржи детален распоред на приходите по 
носители и непосредните корисници, како и рас-
поред за поблиски намени за кои распоредените 
приходи се користат, освен приходите кои во оп-
штиот дел на буџетот се распоредени во фондови, 
на посебни сметки и по основни намени. 

Ако со закон или со пропис на општината е 
пропишан начин на распределба на средствата на 
одредени носители на средствата или за одредени 
намени, во овој дел на буџетот се искажува и рас-
поредот на начин предвиден со законот односно 
одлуката. 

Член 50 
Ако при донесувањето на буџетот се утврди 

дека тој не може да се урамнотежи поради прет-
ходниот распоред на приходите што Републиката 
односно општината го извршила со посебни акти, 
урамнотежувањето на буџетот може да се изврши 
со намалување на приходите распоредени со по-
себни акти на Републиката односно општината и 
тоа само со изменување на актот со кој приходот 
или износот на средствата бил утврден. 

По исклучок, ако измените од став 1 на овој 
член се вршат само за годината за која буџетот се 
донесува, овие измени можат да се извршат и со 
одредбите на општиот дел на буџетот. 

Член 51 
При распоредот на приходите во буџетот се из-

двојува дел од нив — како нераспоредени приходи 
(тековна буџетска резерва), што служат за опште-
ствени потреби и задачи за кои во буџетот не се 
распоредени средства или распоредените средства 
не се доволни. 

Член 52 
Буџетот на Републиката односно општината се 

донесува пред почетокот на годината за која се 
донесува. 

Ако буџетот не може да се донесе пред поче-
токот на годината за која се донесува, финансира-
њето на функциите на Републиката односно оп-
штината се вршат привремено врз основа на бу-
џетот од минатата година, а најмногу за три ме-
сеци. 

Привременото финансирање се врши сразмерно^ 
на користените средства по буџетот во истиот пе-
риод од минатата година, а најмногу до една четвр-
тина од вкупните приходи распоредени со буџетот 
за претходната година. 

Одлука за привремено финансирање донесува 
Собранието на Републиката односно општината. 
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Член 53 
Основата на буџетот, предлогот на буџетот на 

општината и општиот биланс се изнесуваат пред 
собирите на избирачите и собирите на работните 
луѓе пред нивното донесување од страна на собра-
нието на општината. 

Заклучоците од собирите на избирачите и со-
бирите на работните луѓе што не се усвоени во 
предлогот на буџетот мораат да се изнесат пред 
собранието на општината со предлогот на буџетот. 

Член 54 
Буџетот се објавува на начин на кој се обја-

вуваат законите односно прописите на општините. 
Општините можат да го објавуваат само оп-

штиот дел на буџетот. 
Ако се објавува само општиот дел на буџетот, 

општината е должна да овозможи секој граѓанин 
и организација на погоден начин да имаат увид во 
буџетот во целина. 

3. Извршување на буџетот 
Член 55 

Буџетот се извршува со наплата на приходите 
на начин одреден со закон или со други прописи 
за распределба на остварените приходи на носи-
тели односно корисници на средства во рамките на 
распоредот утврден со буџетот и со извршување на 
расходите со ставање на располагање на тие сред-
ства по носители односно корисници. 

Член 56 
За извршувањето на буџетот во целина е од-

говорен Извршниот совет односно советот надле-
жен за буџет. 

Органите од претходниот став се грижат рас-
поредот на приходите во текот на годината да се 
врши во согласност со нивното остварување. 

Член 57 
Ако приходите на Републиката односно општи-

ната не се остваруваат во согласност со предвиду-
вањата во буџетот и ако поради тоа може да дојде 
до трајна неусогласеност меѓу остварувањето на 
приходите и извршувањето на расходите ќе се из-
врши измена на буџетот со цел за неговото урам-
нотежување. 

Измена на буџетот може да се врши и кога 
приходите на Републиката односно општината се 
остваруваат во поголеми износи од предвидените. 

Измената на буџетот се врши по постапката за 
донесување на буџетот. 

Член 58 
Ако приходите планирани со буџетот не се ост-

варуваат според предвидувањето, Извршниот совет 
односно општинското собрание или органот што ќе 
го овласти тоа по предлог на надлежниот орган на 
управата, до донесување на измената со цел за 
одржување на буџетската рамнотежа можат при-
времено да ги намалат износите на расходите за 
одредени намени или привремено да го запрат ко-
ристењето на средствата распоредени со буџетот 
за посебни намени. 

За преземените мерки органите од претходниот 
став се должни да го известат Собранието на Ре-
публиката односно општината и да му предложат 
соодветна измена на буџетот (ребаланс). 

Член 59 
Заради користење, средствата на буџетот се 

распоредуваат по носители и корисници, со триме-
сечни планови за извршување на буџетот. 

Плановите за извршување на буџетот ги доне-
сува: 

— за Републичкиот буџет надлежниот орган на 
управата; 

— за буџетот на општината, советот надлежен 
за буџетот. 

Приходите и расходите во плановите од прет-
ходниот став се искажуваат по методологијата на 
искажување на приходите и расходите во буџетот. 

Член 60 
Обезбедувањето на средствата со тримесечните 

планови на носителите и корисниците на средства-
та по буџетот се врши во зависност од очекуваната 
динамика на приливот на средствата, од стасаноста 
на создадените обврски и карактерот на одделните 
потреби. 

Плановите за извршување на буџетот треба да 
бидат урамнотежени. 

Органите надлежни за донесување на триме-
сечните планови можат нив да ги менуват, ако за 
тоа се укаже потреба во текот на тримесечјето. 

Член 61 
Неискористените средства по тримесечните пла-

нови за извршување на буџетот се пренесуваат за 
покривање во наредното тримесечје од истата го-
дина. 

Член 62 
Ако поради нерамномерен прилив на приходите 

на буџетот не можат да се урамнотежат плановите 
за извршување на буџетот за привремено покри-
вање на распределените средства, Републиката од-
носно општината може да користи кредит од бан-
ка, односно да ги користи средствата на резервниот 
фонд со обврска за враќање до истекот на буџет-
ската година. 

Одлуката за задолжување односно за користе-
ње на средствата од резервниот фонд, според прет-
ходниот став, ја донесува Извршниот совет односно 
општинското собрание. 

Договорот за кредит во име на Републиката го 
склучува надлежниот орган на управата, а за оп-
штината органот определен со одлуката од прет-
ходниот став. 

Член 63 
Плановите за извршување на буџетот надлеж-

ниот орган на управата и ги доставува на Служба-
та на општественото книговодство, а корисниците 
на средствата ги известува писмено за висината на 
распоредените средства со планот. 

Член 64 
Средствата на буџетот, распределени на оддел-

ни корисници во определен процент од вкупните 
или одделни видови приходи на буџетот, ги распо-
редува Службата на општественото книговодство 
истовремено кога тие средства се внесуваат на смет-
ката за приходи на буџетот. 

Член 65 
Средствата распоредени со буџетот во вкупни 

износи на органите, установите, организациите, 
фондовите, органите за извршување на финансис-
ката програма и здружените средства се пренесу-
ваат на нивните сметки врз основа на тримесечни-
те планови за извршување на буџетот. 

Средствата распоредени со буџетот за посебни 
намени им се доделуваат на носителите на корис-
ниците на тие средства по пат на акредитиви врз 
основа на плановите за извршување на буџетот. 

Средствата доделени по пат на акредитиви мо-
жат да се користат најдоцна до крајот на годи-
ната. 

Средствата на буџетот со посебна намена, пре-
несени на посебните сметки, можат да се користат 
и по истекот на годината во која се дадени ако со 
одлука на Собранието односно општиот дел на бу-
џетот не е поинаку определено. 

Член бб 
Секоја исплата што се врши на товар на сред-

ствата што се распоредени со буџетот, се врши 
врз основа на закон и на прописите донесени врз 
основа на закон. 
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Секоја исплата што се врши на товар на сред-
ствата што се распоредени со буџетот се врши 
врз основа на документи со кои се утврдува об-
врската и висината на исплатата. 

Член 67 
За законита употреба на средствата кои со 

буџетот се распоредени на државниот орган е 
одговорен старешината на тој орган како наред-
бодател. 

Покрај старешината на државниот орган, за 
законита употреба на средствата од став 1 на овој 
член е одговорен и раководителот на службата 
за сметководство на органот — како сметкополагач. 

Член 68 
Барањата за одобрување средства од нераспо-

редените приходи (тековна буџетска резерва), со 
потребните образложенија се доставуваат до над-
лежниот орган на управата. Органот ги разгле-
дува барањата и со свој предлог му ги доставува 
на органот надлежен за одлучување. 

Член 69 
Распоредот на средствата во буџетот за посеб-

ни намени може да се менува во текот на го-
дината. 

Измените од претходниот став се вршат во 
рамките на намените утврдени со буџетот и во 
висина на распоредените средства за посебните 
намени во целина. 

Измените од став 1 на овој член за Републич-
киот буџет ги врши Извршниот совет, а за бу-
џетот на општините органот што ќе го определи 
собранието на општината, доколку со законот од-
носно одлуката за буџетот не е поинаку опреде-
лено. 

Член 70 
Измена на буџетот, освен за случаите предви-

дени во член 58, може да се врши и кога има 
потреба од поинаква распределба на средствата 
меѓу одделни корисници во рамките на прихо-
дите утврдени со буџетот за таа година. 

Измената на буџетот ја врши Собранието на 
Републиката односно општината. 

Собранието на општината ќе одлучи во кои 
случаи измената на буџетот нема да се изне-
сува пред собирите на избирачите и собирите на 
работните луѓе. 

Ако во текот на годината се укинат одделни 
органи на Републиката односно општината или 
ако се образуваат нови органи или се измени нив-
ната надлежност, со закон односно со одлука на 
општинското собрание ќе се изврши прераспре-
делба на средствата на соодветните органи во со-
гласност со новите односно изменетите надлеж-
ности. 

Член 71 
Надлежниот орган на Републиката односно оп-

штината е должен на Собранието на Републиката 
односно општината да му поднесува извештај за 
извршување на буџетот во рокови што ќе ги 
определи собранието. 

Член 72 
Органот на управата на Републиката односно 

општината надлежен за извршување на буџетот 
води евиденција за извршување на буџетот. Со 
оваа евиденција се обезбедуваат податоци за при-
ходите и за нивниот распоред на начинот на кој 
приходите и расходите се искажани во буџетот. 

Член 73 
Водењето на евиденцијата за извршувањето 

на буџетот, Извршниот совет односно собранието 
на општината, може врз основа на договор да и 
го довери на Службата на општественото книго-
водство. Во случаите од претходниот став Служ-
бата на општественото книговодство е должна да 

му поднесува на органот на Републиката односно 
општината извештај за состојбата на извршува-
њето на буџетот. 

Надоместокот на трошоците на Службата на 
општественото книговодство за водењето на еви-
денцијата за извршувањето на буџетот се утвр-
дува со договор. 

Член 74 
За користењето на средствата од тековната 

буџетска резерва по буџетот на Републиката од-
лучува Извршниот совет, а по буџетот на опш-
тината, собранието на општината, доколку во оп-
штиот дел на буџетот не е поинаку определено. 

Извршниот совет може да го овласти органот 
на управата надлежен за работите на буџетот да 
одлучува за користењето на средствата од теков-
ната буџетска резерва на Републичкиот буџет до 
одреден износ. 

4. Завршна сметка на буџетот 

Член 75 
Завршната сметка за извршување на буџетот 

ја донесува Собранието на Републиката односно 
општината. 

Член 76 
Во завршната сметка на буџетот се искажу-

ваат предвидените и остварените приходи, пред-
видените и извршените расходи, користењето на 
средствата за посебни намени, билансот на извр-
шувањето на буџетот и распоредот на остварениот 
вишок на приходи односно начин на покривање на 
дефицитот на буџетот. Завршната сметка на бу-
џетот содржи и преглед на ненамирените обврски 
по буџетот на Републиката односно општината. 

Како посебни прилози завршната сметка на 
буџетот ги содржи завршните сметки на држав-
ните органи, завршните сметки на резервниот фонд 
и преглед на потрошените средства од посебните 
сметки. 

Член 77 
Нацртот на завршната сметка за извршувањето 

на буџетот го изготвува органот на управата над-
лежен за буџет врз основа на податоците за ос-
тварувањето на приходите и извршувањето на 
расходите на буџетот, завршните сметки на др-
жавните органи за користењето на средствата што 
им се определени за вршење на редовната дејност, 
податоците за користењето на средствата распо-
редени за посебни намени и на посебни сметки, 
податоците за распоредените средства на фон-
довите, како и врз основа на извештаите за из-
вршување на задачите од програмите за работа за 
односната година. 

Корисниците на средствата се должни на ор-
ганот на управата надлежен за буџет да му ги 
достават своите завршни сметки за извршувањето 
на финансиските планови за користењето на сред-
ствата за посебните сметки и за користењето на 
средствата распоредени за посебни намени, заедно 
со образ л ожени јата, во рокот што е предвиден 
за поднесување на нивните завршни сметки до 
Службата на општественото книговодство. 

Член 78 
Нацртот на завршната сметка за извршување 

на буџетот се доставува до Службата на опш-
тественото книговодство. 

Службата на општественото книговодство е 
должна да изврши преглед на нацртот на заврш-
ната сметка и да достави извештај до органот над-
лежен за буџет. 

Органот на управата надлежен за буџет нацр-
тот на завршната сметка заедно со извештајот од 
Службата на општественото книговодство ги до-
ставува до Извршниот совет односно до надлеж-
ниот совет на општинското собрание. 
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Член 79 
Предлогот на завршната сметка за извршува-

ње на Републичкиот буџет го утврдува Извршни-
от совет, а за извршување на општинскиот буџет, 
советот надлежен за буџет. 

Предлогот на завршната сметка на буџетот 
за минатата година органот од став 1 на овој 
член го поднесува на разгледување и донесување 
на Собранието на Републиката односно општина-
та пред донесувањето на предлогот на буџетот за 
наредната година. Заедно со предлогот на завр-
шната сметка се доставува и извештајот на Служ-
бата на општественото книговодство. 

Член 80 
Завршната сметка на буџетот се објавува на 

начин на кој се објавуваат законите односно про-
писите на општините. 

ФОНДОВИ НА РЕПУБЛИКАТА ОДНОСНО 
ОПШТИНИТЕ 

Член 81 
Фондовите се основаат со закон односно со 

одлука на собранието на општината. 
Со актот за основање на фонд особено се од-

редува: 
1) називот на фондот; 
2) целите и задачите на фондот; 
3) органите на управување на фондот; 
4) работењето на фондот; 
5) изворите на приходи на фондот и средства-

та на фондот; 
6) кој ги врши стручните, административните 

и другите работи на фондот; 
7) начинот на формирање на средствата за 

покривање на трошоците за административните 
работи на фондот. 

Член 82 
Фондот има својство на правно лице, доколку 

со актот за основање не е поинаку определено. 

Член 83 
Називот на фондот мора да упатува на целите 

или задачите на фондот. 

Член 84 
Со закон можат да се пропишат посебни ус-

лови за основање на фонд. 

Член 85 
Управувањето со фондот се засновува врз на-

челата на општественото управување. 
Во управувањето со фондот се обезбедува уче-

ство на организациите и граѓаните заинтересира-
ни за функционирањето на општествените служ-
би за чија дејност се обезбедуваат средства во 
фондот. 

Ако фондот има посебна администрација, ра-
ботната заедница која ги врши работите на ад-
министрацијата има право и обврски на работна 
заедница во државен орган. 

1 Член 86 
Фондот има статут. 
Покрај податоците од член 81 на овој закон, 

со статутот се утврдуваат: начинот на формирање 
на средствата на фондот, начинот на работење на 
фондот, органите што се овластени за располага-
ње со средствата и се одговорни за законитоста и 
правилноста при употребата на средствата на 
фондот, органите што се одговорни за правилно 
вршење на сметководните служби и за ракувањето 
со средствата како и за други работи и задачи од 
делокругот на органите на управување со фондот, 
правата и должностите на органите на управу-
вање со фондот, правата и должностите на орга-

ните на управување спрема основачот на фондот 
и корисниците на средствата на фондот, постап-
ката за донесување на финансиски план и заврш-
на сметка на фондот, начинот на известување на 
јавноста за работењето со фондот, како и други 
прашања од значење за самоуправувањето и ра-
ботењето на фондот. 

Статутот го донесува највисокиот орган на 
управување на фондот. 

Член 87 
Приходите на фондовите можат да се утвр-

дуваат со целосно или делумно отстапување на 
одделни видови приходи, или со отстапување на 
дел од вкупните приходи на Републиката односно 
општината, во процент или во фиксен износ. 

Фондовите можат да остваруваат приходи и 
од камати на средствата што ги вложиле ка ј бан-
ката, од кредити, дотации, подароци и помошти 
од организациите на здружен труд и здруженија 
на граѓаните. 

Член 88 
Од средствата на фондот се финансираат од-

редени општествени потреби и задачи односно се 
намируваат обврските на Републиката спрема ус-
тановите и општествените служби. 

Средствата на фондот за намените од став 1 
на овој член се даваат, по правило, без обврска 
за враќање. 

Со актот за основање на фондот може да се 
предвиди фондот да им дава кредити на орга-
низациите на здружен труд и на други органи-
зации и граѓани заради намирување на потре-
бите и извршување на задачите поради кои фон-
дот е основан. 

Член 89 
Утврдувањето и распоредувањето на прихо-

дите и расходите на фондот се врши со финан-
сиски план. 

Приходите на фондот се утврдуваат по видо-
ви на приходи. 

Утврдувањето на расходите на фондот се вр-
ши по намени, а во рамките на намената, ако 
тоа одговара на природата на фондот, и по ко-
рисници. 

Член 90 
Финансискиот план го донесува органот на 

управување на фондот определен во актот за ос-
новање на фондот односно во статутот. 

Финансискиот план му се доставува на Собра-
нието на Републиката, односно на општината што 
го основала фондот, на согласност. 

Финансискиот план на фондот се донесува за 
една календарска година и важи за годината за 
кјоа се донесува. 

Финансискиот план на фондот се донесува 
пред почетокот на годината на која се однесува, 
а најдоцна петнаесет дена по донесувањето на 
буџетот на Републиката односно општината. 

Ако финансискиот план на фондот не се до-
несе пред почетокот на годината поради тоа што 
буџетот на Републиката односно општината не е 
донесен пред почетокот на годината, финансира-
њето од фондот се врши привремено врз основа 
на финансискиот план од претходната година, и 
тоа најдоцна за три месеци, а на начин на кој 
се врши привремено финансирање, според член 52 
од овој закон. 

Финансискиот план на фондот може да се 
менува во текот на годината во зависност од ос-
тварувањето на средствата на фондот односно из-
вршувањето на програмата по постапка и начин 
на кој се донесува. 
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Член 91 
Органите, кои со актот за основање на фон-

дот или со статутот на фондот се овластени за 
располагање со средствата на фондот и за вр-
шење на сметководствената служба, се одговор-
ни за законитата употреба на тие средства. 

Во поглед на постапката за материјалното и 
финансиското работење на фондот ќе се приме-
нуваат прописите со кои е регулирано финанси-
ското и материјалното работење во државните ор-
гани, ако со закон или со пропис, донесен врз 
основа на закон, не е поинаку определено. 

Во поглед на исплатите што се вршат на то-
вар средствата на фондот, ќе се применуваат од-
редбите на член бб од овој закон. 

Администрацијата на фондот води евиденција 
за извршувањето на финансискиот план на фон-
дот. 

Наредбодател за употребата на средствата на 
фондот по финансискиот план е лицето одреде-
но од органот на управување на фондот. 

Член 92 
Средствата на фондот можат да се користат 

до висината до која тие се остварени. 
Наредбодателот може да ги ангажира сред-

ствата на фондот за намените и во границите на 
распоредените средства со финансискиот план. 

Непотрошените средства на фондот се прене-
суваат во наредната година. 

Член 93 
Фондот не може да врши непосредна дејност 

на општествени служби ниту, пак, стопанска деј-
ност. 

Ако одредени потреби и задачи што се фи-
нансираат од средствата на фондот можат да се 
извршуваат само со вршење на одредени опште-
ствени служби односно со вршење на стопански 
дејности, со актот за основање може да се пред-
види фондот да основе организација на здружен 
труд во согласност со законот или фондот да се 
предаде на управување на одредена организација 
на здружен труд односно друга самоуправна ор-
ганизација. 

Член 94 
Меѓусебните односи на фондот и организа-

цијата на здружен труд шго фондот ја основал, 
се уредуваат со договор. 

Член 95 
Фондот се предава на управување на органи-

зацијата на здружен труд односно друга само-
управна организација врз основа на договор што 
ќе го склучи Републиката односно општината што 
го основала фондот. 

Со договорот меѓу основачот на фондот и ор-
ганизацијата на здружен труд односно друга са-
моуправна организација, можат да се одредат ус-
ловите во поглед на управувањето со средствата 
на фондот. 

Фондот кој се дава на управување на орга-
низација на здружен труд односно друга само-
управна организација нема својство на правно 
лице. 

Член 96 
Организацијата на здружен труд располага со 

средствата на фондот кој и е даден на управување 
во согласност со задачите поради кои фондот е 
основан, но не може да биде корисник на сред-
ствата на тој фонд. 

Работничкиот совет односно соодветниот ор-
ган на управување на организацијата на здружен 
труд односно друга самоуправна организација на 
која фондот и е предаден на управување ги има 
сите права и обврски на органот на управување 
на фондот, ако со актот за основање на фондот 
не се одредат и посебни услови за управување со 
фондот. 

Член 97 
Средствата на фондот се употребуваат врз 

основа на посебна програма. 
Програмата на фондот ја донесува органот на 

управување на фондот, а ја одобрува Собранието 
на Републиката односно општината. 

Програмата за работа на фондот се донесува 
за повеќе години односно секоја година. 

Финансискиот план на фондот треба да биде 
во согласност со одобрената програма за работа 
на фондот. 

Член 98 
Фондот има тековна резерва. 
Средствата на тековната резерва на фондот 

служат за покривање на оние расходи за кои во 
финансискиот план не се предвидени доволно сред-
ства односно за усогласување на расходите со 
приходите, ако средствата на фондот не се ос-
тварат во предвидениот износ. 

Висината на тековната резерва се одредува со 
финансискиот план на фондот. 

Член 99 
Фондот може да презема обврски врз основа 

на договор или со друг акт за располагање со 
средствата до висина на приходите што се пред-
видени со финансискиот план на фондот за со-
одветната година. 

Член 100 
Фондот може да презема долгорочни обврски 

на товар на своите средства. 

Член 101 
Републиката односно општината што го ос-

новала фондот одговара за долгорочните обврски 
на фондот ако дала согласност за преземање на 
такви обврски. 

Член 102 
Републиката односно општината што го осно-

вала фондот одговара за обврските на фондот, 
преземени во смисла на член 99 од овој закон, 
само до висината на своите приходи што биле 
распоредени како приходи на фондот во време-
то кога фондот ја презел обврската. 

Член 103 
За создадените обврски фондот одговара со 

сите свои средства. 

Член 104 
Организацијата на здружен труд, на која фон-

дот и е даден на управување, одговара со сите 
свои средства за сите обврски што произлегу-
ваат од управувањето со средствата на фондот. 

Член 105 
По истекот на годината се составува завршна 

сметка на фондот. 
Завршната сметка на фондот ја донесува ор-

ганот на управување кој го донесува финансискиот 
план на фондот. 

Завршната сметка на фондот мора да се до-
несе најдоцна во рок од триесет дена по истекот 
на годината за која се донесува, ако со закон или 
со друг пропис не е определен поинаков рок. 

Завршната сметка на фондот се доставува до 
Службата на општественото книговодство во рокот 
определен со посебен пропис. 

Завршната сметка, со извештајот за работе-
њето на фондот, се доставува и до Собранието 
на Републиката односно општината што го ос-
новала фондот и до органот на управата, надлежен 
за буџетот, во рок од 10 дена од денот на доне-
сувањето. 
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Член 106 
Завршната сметка на фондот се поднесува на 

одобрување на Собранието на Републиката однос-
но општината. 

Член 107 
Одредбите на членовите 105 и 106 на овој 

закон важат и за фондовите што се предадени на 
управување на организации на здружен труд од-
носно на други самоуправни организации. 

Член 108 
Органот на управување на фондот е должен да 

овозможи на секоја заинтересирана организација 
или граѓани увид во финансискиот план и за-
вршната сметка на фондот. 

Член 109 
На фондовите може да им се додели одреден 

имот (недвижни и движни предмети кои претста-
вуваат одредено единство) на управување. 

Член 110 
Финансиските планови и завршните сметки на 

фондовите, по нивното донесување односно по до-
биената согласност и одобрување, се објавуваат 
во службеното гласило во кое се објавува буџетот 
на Републиката односно општината. 

СРЕДСТВА И РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА 
НА МЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Член 111 
Изворите на средства за извршување на за-

дачите на месните заедници се утврдуваат со ста-
тутот на општината, а нивната висина се утврдува 
со буџетот на општината. 

Средствата на месната заедница, остварени од 
местен самопридонес, како и другите средства што 
служат за финансирање на одредени намени, се 
водат на посебна сметка кај банката. 

Член 112 
Месната заедница самостојно располага со сво-

ите средства, а ги распределува со годишниот фи-
нансиски план во согласност со својата програма 
за работа. 

Средствата доделени на месната заедница со 
определена намена, се распоредуваат и се користат 
за намената за која и се доделени. 

Програмата за работа, годишниот финансиски 
план и завршната сметка за извршувањето на фи-
нансискиот план на месната заедница ги донесува 
органот одреден со статутот на месната заедница 
и ги поднесува на собранието на општината на 
увид и на Службата на општественото книговод-
ство. 

ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА 

Член 113 
Средствата за работите и акциите, чие оства-

рување трае повеќе од година, се утврдуваат со 
финансиска програма. 

Финансиската програма ја донесува Собра-
нието на Републиката односно општината. 

Член 114 
Со финансиската програма се утврдува: про-

грамата за работите, акциите и роковите за нив-
ното извршување; вкупните средства потребни за 
извршување на програмата во целина, висината на 
средствата потребни за извршување на програ-
мата во секоја година, органите надлежни за из-
вршување на програмата и мерките за извршу-
вање на програмата. 

Член 115 
Средствата за извршување на финансиската 

програма во одделна година, во рамките на про-
грамата, се обезбедуваат во буџетот или во фи-
нансискиот план на фондот на Републиката од-
носно општината, преку кој се врши финансира-
ње на односните општествени потреби. 

Средствата од буџетот, за извршување на фи-
нансиската програма, можат да се обезбедат со 
издвојување на одделни видови на приходи во 
целина или дел од тие приходи, со издвојување од 
вкупните приходи на Републиката односно опш-
тината или со определување на средства во утвр-
ден износ. 

Член 116 
Органот надлежен за извршување на финан-

сиската програма, донесува годишен план на при-
ходите и расходите според финансиската програ-
ма и му го доставува на надлежниот орган на уп-
равата односно на фондот, ако програмата се фи-
нансира од средствата на фондот на Републиката 
односно општината. 

Член 117 
Средствата за извршување на финансиската 

програма, утврдени со буџетот односно со финан-
сискиот план на фондот, се пренесуваат на од-
делна сметка според утврдената динамика за из-
вршување на задачите во таа година според ос-
тварувањето на приходите во буџетот односно 
фондот. 

Член 118 
Наредбодател за извршување на финансиската 

програма е старешината на органот надлежен за 
извршување на финансиската програма, односно 
лицето овластено од него. 

Материјално-финансиските работи во врска со 
извршувањето на финансиската програма ги врши 
соодветната служба на органот надлежен за из-
вршување на финансиската програма. 

Член 119 
Непотрошените средства по годишниот план на 

финансиската програма се пренесуваат во наред-
ната година. 

Средствата од претходниот став првенствено 
служат за намирување на ненамирените обврски 
и за финансирање на неизвршените задачи по фи-
нансиската програма од претходната година. 

Член 120 
Органот надлежен за извршување на финан-

сиската програма составува извештај за извршу-
вање на годишниот план на финансиската програ-
ма во рокот предвиден за составување на заврш-
ната сметка на органите на управата и го доста-
вува до надлежниот орган на управата и Служ-
бата на општественото книговодство. 

Член 121 
По извршувањето на задачите од финансиска-

та програма во целина, органот надлежен за из-
вршувањето на финансиската програма составува 
завршна сметка во рок од еден месец и ја доста-
вува на надлежниот орган на управата и Служ-
бата на општественото книговодство на преглед. 

Надлежниот орган на управата ја доставува 
завршната сметка за извршувањето на финанси-
ската програма до Извршниот совет односно сове-
тот надлежен за буџетот, заедно со извештајот за 
извршениот преглед на завршната сметка за из-
вршувањето на финансиската програма од Служ-
бата на општественото книговодство. 

Завршната сметка за извршувањето на фи-
нансиската програма ја донесува Собранието на 
Републиката односно општината. 
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Член 122 
Финансиската програма и завршната сметка за 

извршувањето на финансиската програма се об-
јавуваат во службеното гласило на Републиката 
односно општината. 

РЕЗЕРВЕН ФОНД НА РЕПУБЛИКАТА ОДНОСНО 
ОПШТИНАТА 

Член 123 
Републиката односно општината е должна да 

издвојува во својот резервен фонд најмалку 1% 
од вкупните годишни приходи кои по овој закон 
и припаѓаат. 

Обврската за издвојување во резервниот фонд 
престанува кога вкупните средства на резервниот 
фонд ќе бидат остварени во висина од 150/о од 
просекот на вкупните годишни приходи што се ис-
кажуваат во буџетот за последните три години. 

Обврската за издвојување на средства во ре-
зервниот фонд повторно настанува кога средства-
та на фондот ќе се намалат под износот утврден 
во став 2 на овој член. 

Член 124 
Средствата на резервниот фонд служат: 
1. за намирување на расходите настанати ка-

ко последица на вонредни околности за кои не 
се обезбедуваат средства во буџетот и фондовите, 
како што се: поплава, суша, пожар, земјотрес и 
други елементарни непогоди, сузбивање на епиде-
мија, сузбивање на заразни болести ка ј добитокот, 
сузбивање на растителните штетници; 

2. за обезбедување на средства на буџетот и 
фондовите на Републиката односно општината во 
случај на нерамномерно остварување на приходи-
те на буџетот и фондовите; 

3. за санација на установите на општестве-
ните служби, ако со посебен закон за ова не се 
формирани посебни средства; 

4. за давање на привремени позајмици на за-
едниците на образованието заради обезбедување 
на средства во случај на неусогласеност меѓу из-
вршувањето на расходите и притечувањето на при-
ходите на тие заедници во текот на годината. 

Средствата на резервниот фонд можат да се 
употребат за покривање на дефицитот на буџетот. 

Ако средствата од резервниот фонд се корис-
тат за покривање на дефицитот на буџетот, Ре-
публиката односно општината е должна тој из-
нос да го надомести во наредната година или да 
издвојува во резервниот фонд, почнувајќи од на-
редната година, покрај редовните 1%, уште нај-
малку 1% од своите вкупни приходи, се додека 
од посебното издвојување не го надомести износот 
употребен за покривање на дефицитот на буџетот. 

За намирување на расходите од став 1, точка 
1 на овој член, Републиката, односно општината, 
од својот резервен фонд може да и дава средства 
на друга општествено-политичка заедница. 

За потребите од став 1 точка 2 на оваа теза, 
Републиката, односно општината, може од својот 
резервен фонд да и дава средства на друга опш-
тествено-политичка заедница под условите од член 
125, став 3 на овој закон. 

Републиката односно општината може дел од 
средствата на својот резервен фонд да и отстапи 
на заедницата на образованието за намирување на 
потребите од обртни средства кои заедницата на 
образованието ќе ги користи во случаите на не-
усогласеност меѓу извршувањето на расходите и 
притечувањето на приходите во текот на годи-
ната. 

Член 125 
Средствата на резервниот фонд за целите пред-

видени во член 124 од овој закон можат да се 
даваат во вид на кредити или без обврска за вра-
ќање. 

Без обврска на враќање не можат да се да-
ваат средства за обезбедување на средства на бу-
џетот и фондовите во случај на нерамномерно ос-
тварување на приходите на буџетот односно фон-
довите. 

Средствата употребени според член 124, став 1, 
точка 2 од овој закон мораат да му се вратат на 
резервниот фонд до крајот на годината во која 
се дадени. 

Член 126 
За користењето на средствата од резервниот 

фонд одлучува Собранието на Републиката однос-
но општината. 

Со Законот за буџетот Извршниот совет може 
да се овласти да одлучува за употребата на сред-
ствата од резервниот фонд за целите предвидени 
во член 124, став 1, точка 2 на овој закон, а до 
определени износи и за другите цели од член 
124 на овој закон. 

Собранието на општината може да го овласти 
надлежниот совет за буџетот да одлучува за упо-
требата на средствата за намените од претходниот 
став. 

Член 127 
Барањето за доделување на средства од ре-

зервниот фонд се поднесува до надлежниот орган 
на управата. 

Надлежниот орган го разгледува барањето и 
со своја информација и предлог го доставува до 
Извршниот совет односно советот на општината. 

Извршниот совет односно советот на општи-
ната одлучува по одделно барање во границите 
на овластувањето од член 126 на овој закон, од-
носно го доставува со свој предлог до Собранието 
на Републиката односно општината заради одлу-
чување по него. 

Член 128 
Евиденција за средствата и за трошењето на 

средствата на резервниот фонд, покрај Службата 
на општественото книговодство, води и органот на 
управата надлежен за буџетот. 

Член 129 
Завршната сметка за состојбата и користењето 

на средствата на резервниот фонд е посебен при-
лог, кој е составен дел на завршната сметка на 
буџетот на Републиката односно општината. 

ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА 
РЕПУБЛИКАТА ОДНОСНО ОПШТИНАТА 

Член 130 
За здружување на средствата за намените од 

член 8 на овој закон одлучува Собранието на Ре-
публиката односно општината. 

Член 131 
Со одлуката за здружување на средствата на 

Републиката односно општината особено се одре-
дуваат: 

— целите и потребите заради кои се здружу-
ваат средствата; 

— изворите и висината на средствата со кои 
учествува Републиката, односно општината; 

— начинот на финансирање на заедничките 
потреби за кои се врши здружувањето на сред-
ствата; 

— органот што се грижи за извршувањето на 
здружените средства; и 

— органот што го склучува договорот. 

Член 132 
Средствата кои Републиката односно општи-

ните меѓусебно ги здружуваат заради финансира-
ње на одредени општествени потреби и задачи од 
заеднички интерес, се утврдуваат во буџетот на 
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Републиката односно општината односно во фон-
довите наменети за финансирање на тие потреби 
односно задачи. 

Член 133 
Заедничкото финансирање на општествените 

потреби и задачи на Републиката односно општи-
ната се остварува со основање на заеднички орга-
ни, организации и служби, односно со основање на 
заеднички фонд или доверување на вршење на 
тие задачи односно намирување на потребите, на 
постоен орган, организација или фонд на Репуб-
ликите или на една од општините. 

Член 134 
Со договорот меѓу Републиката односно општи-

ните особено се утврдуваат: 
— учеството на секоја општествено-политичка 

заедница во финансирањето на општествените по-
треби и задачи од заеднички интерес; 

— правата и обврските на општествено-поли-
тичките заедници при намирувањето на тие по-
треби и извршувањето на задачите; 

— општествено-политичката заедница што ќе 
го врши правото на основач спрема заедничкиот 
орган, фондот односно организацијата на здру-
жен труд; и 

— меѓусебните права и обврски во случај на 
укинување на органот, фондот односно организа-
цијата на здружен труд основана за остварување 
на заедничките задачи односно намирување на за-
едничките потреби. 

Општествено-политичките заедници можат да 
се договорат и за други прашања врзани со здру-
жувањето на нивните средства. 

Член 135 
Средствата што со буџетот или со фондот на 

Републиката односно општината се распоредени 
за намирување на општествените потреби и зада-
чи од заеднички интерес, се пренесуваат на ор-
ганот, организацијата односно фондот од член 133 
на овој закон, на кои, во согласност со договорот 
од член 134 на овој закон, им е доверено намиру-
вањето на тие потреби односно извршувањето на 
задачите. 

За користење на средствата што се здружу-
ваат според одредбите на овој закон може да се 
отвори и посебна сметка. 

Член 186 
Заради финансирање на одредени општестве-

ни потреби и задачи што се од интерес и за ор-
ганизациите на здружен труд и други организа-
ции, Републиката односно општината може да ги 
здружува средствата од приходите што и припа-
ѓаат со средствата на тие организации, кои можат 
да ги користат и за тие намени. 

Член 137 
За начинот на здружување на средствата на 

општествено-политичката заедница со средствата 
на организацијата на здружен труд и друга ор-
ганизација, како и за начинот на финансирање 
на определените потреби и задачи ќе се приме-
нуваат одредбите на членовите 131 и 134 на овој 
закон. 

Член 138 
Во името на Републиката договорот за здру-

жување на средствата го склучува Републичкиот 
секретаријат за финансии, а во името на општи-
ната — органот утврден со статутот. 

ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКАТА ОДНОСНО 
ОПШТИНАТА 

Член 139 
Републиката односно општината може да се 

задолжува за финансирање изградбата на одре-
дени објекти со кои се остваруваат трајни услови 

за работа и функционирање на државните органи 
и општествените служби, како и за вложување 
во други инвестиции од општ интерес на Републи-
ката односно општината. 

Републиката односно општината не може да се 
задолжува заради финансирање на редовната деј-
ност на своите претставнички тела, органи и 
служби, за намирување на редовните обврски спре-
ма установите, како ни за намирување на дру-
гите тековни општествени потреби. 

Републиката односно општината може кратко-
рочно да се задолжува во случај на нерамномерно 
остварување на приходите во текот на годината. 

Долгот од став 3 на овој член мора да се вра-
ти до крајот на годината. 

Член 140 
За задолжување на Републиката односно оп-

штината одлучува Собранието. 
Собранието на Републиката односно општи-

ната може да го овласти Извршниот совет однос-
но советот на општинското собрание да одлучува 
за краткорочното задолжување на Републиката 
односно општината во случај на нерамномерно ос-
тварување на приходите во текот на годината. 

Член 141 
Со одлуката за задолжување на Републиката 

односно општината особено се определува: 
— целта на задолжувањето; 
— видот на задолжувањето (кредит односно 

гаранција); 
— вкупниот износ на задолжувањето; 
— условите под кои ќе се врши отплатување 

(рок, отплата, камата, од кои средства ќе се от-
платува и др.); и 

— органот што ќе го склучи договорот за за-
должување. 

Член 142 
Договорот за кредит во името на Републи-

ката односно општината го склучува органот што 
ќе го определи Собранието на Републиката однос-
но општината. 

Член 143 
Заеми со јавен упис се распишуваат со закон 

односно со одлука на Собранието на Републиката 
односно општината. 

Член 144 
Со законот односно со одлуката на Републи-

ката односно општината со која се распишува заем 
со јавен упис особено се одредува: 

1. целта за која се распишува заемот; 
2. вкупниот износ на заемот; 
3. кој може да биде уписник на заемот; 
4. висината на каматната стапка што се плаќа 

на запишаниот заем; 
5. роковите и начинот на отплатување на за-

емот, како и други потребни услови. 

Член 145 
Уписниците на заемот со јавен упис можат да 

бидат граѓани, организации на здружен труд и 
други организации и органи. 

Организациите на здружен труд не можат од 
своите деловни средства да запишуваат заем со 
јавен упис, ако со посебен закон не е поинаку 
определено. 

Член 146 
Јавни заеми со задолжителен упис можат да 

се распишуваат само со закон. 

Член 147 
Републиката може да се задолжува и во стран-

ство. 
За задолжување на Републиката во странство 

одлучува Собранието на Републиката. 
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ОПШТ БИЛАНС НА СРЕДСТВАТА 

Член 148 
Заради овозможување увид во расположивите 

средства од сите извори и за сите задачи и по-
треби за кои се обезбедуваат тие средства, однос-
но заради увид во обврските на работните орга-
низации, работните луѓе и граѓаните спрема оп-
штествено-политичките заедници, интересните за-
едници и другите видови на општата и заеднич-
ката потрошувачка, органот на општествено-поли-
тичката заедница надлежен за буџет составува 
општ биланс на средствата и нивната распределба. 

Член 149 
Републичкиот орган надлежен за буџетот, по-

крај билансот од член 147 на овој закон соста-
вува и своден биланс на средствата и нивната 
распределба. 

Член 150 
Во општиот биланс на средствата приходите 

се искажуваат по видови на приходи и корисници, 
а расходите по корисници и основни намени: ин-
вестиции, тековни материјални расходи, нето лич-
ни доходи и други лични примања и трансферни 
плаќања. 

Член 151 
Општиот биланс на средствата се составува за 

една година и за период на среднорочниот план 
за општествено-економскиот развиток. 

Член 152 
Годишниот општ биланс се доставува до со-

бранието на општествено-политичката заедница со 
предлогот на буџетот за наредната година. 

Среднорочниот општ биланс на средствата се 
доставува до собранието на општествено-политич-
ката заедница заедно со предлогот на среднороч-
ниот план за општествено-економскиот развој. 

Член 153 
Службата на општественото книговодство обез-

бедува податоци за изработка на општиот биланс 
на средствата. 

Методологијата за изработка на општиот би-
ланс на средствата ја пропишува Републичкиот 
секретаријат за финансии во договор со Републич-
киот завод за општествено планирање и Службата 
на општественото книговодство. 

БУЏЕТСКА КОНТРОЛА И КОНТРОЛА 
НА ЗАКОНИТОСТА 

Член 154 
Собранието на Републиката односно општи-

ната, непосредно или преку својот орган надле-
жен за буџетот, контролираат дали приходите на 
Републиката односно општината искажани во бу-
џетот се остваруваат во согласност со предвидените 
износи во буџетот и важечките прописи врз осно-
ва на кои приходите се остваруваат. 

Собранието на Републиката односно општината 
контролира дали приходите се распределуваат на 
нивните корисници и носители во согласност со 
распоредот на приходите извршен во буџетот. 

Органот на Републиката односно општината, 
надлежен за буџетот, должен е да го известува 
Собранието за остварувањето на приходите на Ре-
публиката односно општината и за извршувањето 
на распоредот на тие приходи. 

Член 155 
При донесувањето на буџетот, Собранието на 

Републиката односно општината ги разгледува ра-
ботите и задачите како и постигнатите резултати 
во извршувањето на задачите на секој орган од-
носно организација на кои средствата за вршење 
на нивната дејност се обезбедуваат од буџетот на 
Републиката односно општината. 

Органите и организациите од став 1 на овој 
член се должни да и обезбедат на Републиката 
односно општината податоци за својата работа и 
за извршувањето на задачите. 

Член 156 
Заради контрола на извршувањето на буџетот 

органите и организациите, на кои средствата им 
се обезбедуваат од буџетот на Републиката однос-
но општината, се должни на Собранието на Ре-
публиката односно општината, по негово барање, 
да му ги доставуваат финансиските планови како 
и извештаи за извршувањето на нивните задачи. 

Член 157 
Ако Собранието на Републиката односно опш-

тината утврди дека општествените потреби не се 
намируваат и задачите не се извршуваат во со-
гласност со општите интереси на заедницата за-
ради целисходен распоред на средствата во финан-
сиските планови на органите односно организа-
циите на кои им е доверено намирувањето на оп-
штествените потреби за извршување на задачите, 
како и употребата на тие средства, Собранието 
на Републиката односно општината ќе донесе пре-
порака со која ќе им се укаже на тие органи 
односно организации на недостатоците во финан-
сирањето и ќе препорача начин за отстранување 
на тие недостатоци. 

Член 158 
Органите и организациите на кои се однесува 

препораката се должни да ја разгледаат препора-
ката на седница на органот на управување и по 
неа да заземат свој став. 

Со препораката и со својот став по препора-
ката, органот на управување од став 1 на овој 
член е должен да ги запознае членовите на ра-
ботната заедница на органот односно организаци-
јата. 

Ако органот односно организацијата не ја ус-
војат препораката, треба да го известат Собра-
нието на Републиката односно општината за при-
чините од кои не ја усвоиле во рок од 30 дена 
од денот на доставувањето на препораката. 

Член 159 
Ако Собранието на Републиката односно опш-

тината не ги усвои причините на органот односно 
организацијата поради кои не е усвоена препора-
ката, може да донесе одлука за распоред на сред-
ствата во согласност со дадената препорака. 

Органот односно организацијата е должна да 
постапи според одлуката на Собранието на Репуб-
ликата односно општината. 

Ако во согласност со посебен закон обврската 
на Републиката односно општината за обезбеду-
вање на средства за дејноста на определени уста-
нови е утврдена со договор, установата може, ако 
смета дека одлуката на Републиката односно оп-
штината не е во согласност со договорот, да по-
крене спор пред надлежниот суд и до донесува-
њето на одлука да го одложи извршувањето на 
одлуката на Собранието на Републиката односно 
општината. 

Член 160 
Органите на Собранието на Републиката од-

носно општината, надлежни за буџетот, и Служ-
бата на општественото книговодство се грижат за 
правилната примена на овој закон и прописите до-
несени врз основа на него. 

Член 161 
Ако органите од член 160 на овој закон сме-

таат дека буџетот или друг општ акт на општи-
ната, со кој се утврдуваат приходите и се регу-
лира финансирањето на општествените потреби, не 
се во согласност со Уставот и законот или неза-
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конски е донесен, должни се за тоа да му поднесат 
извештај на Извршниот совет заради покренување 
на постапка за оцена на нивната уставност однос-
но законитост. 

Член 162 
Ако органите од член 160 на овој закон сме-

таат дека финансискиот план односно друг општ 
акт за утврдување на приходите и нивната упо-
треба од страна на корисниците на средствата од 
буџетот не е во согласност со Уставот и законот, 
должни се за тоа да му поднесат извештај на 
Собранието на општината заради покренување на 
постапка за оцена на нивната уставност односно 
законитост, ако со одделен закон не е поинаку 
определено. 

Член 163 
Извршниот совет, до донесувањето на одлу-

ка на Уставниот суд, ќе го запре извршувањето 
на буџетот или на негови одделни делови, однос-
но на друг општ акт на општината, со кој се ут-
врдуваат приходите и се регулира финансирањето 
на општествените потреби. 

Ако Извршниот совет го запре извршувањето 
на буџетот, со одлуката за запирање на извршу-
вањето ќе одреди кои општествени потреби и за-
дачи можат да се финансираат врз основа на бу-
џетот чие извршување се запира до донесувањето 
на одлука од Уставниот суд. 

Член 164 
Под условот од член 163 на овој закон, собра-

нието на општината ќе го запре извршувањето на 
финансискиот план односно на друг општ акт 
за утврдувањето на приходите и нивната упо-
треба, ако со одделен закон не е поинаку опреде-
лено. 

Член 165 
Одлука за запирање извршувањето на буџе-

тот, финансискиот план или друг општ акт спо-
ред одредбите од член 163 и 164 на овој закон, 
Извршниот совет односно собранието на општи-
ната може да донесе само ако до надлежниот Ус-
тавен суд е поднесено барање за оцена на зако-
нитоста, односно уставноста на буџетот, финанси-
скиот план, односно на другиот општ акт чие из-
вршување се запира. 

Член 166 
Органите на управата, надлежни за работите 

на буџетот, можат непосредно да вршат контрола 
на извршувањето на финансиските планови на 
корисниците на буџетските средства. 

Органите на управата на општинското собра-
ние, надлежни за работите на буџетот, се должни, 
по барање од соодветните републички органи на 
управата, да доставуваат извештаи за остварува-
њето и распоредот на приходите, како и други 
податоци за финансирањето на општината. 

Член 167 
Со одобрувањето на завршната сметка за из-

вршувањето на буџетот, фондовите, финансиската 
програма, здружените средства на Републиката, од-
носно општините, не престанува дисциплинската 
материјалната и кривичната одговорност за деј-
ствијата што ги извршиле наредбодателите и смет-
кополагачите при користењето на средствата. 

И. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 168 
Се овластува републичкиот секретар за фи-

нансии да донесе поблиски прописи за евиденци-
јата на наплатата на приходите и нивната уплата 
во корист на буџетот и фондовите на Републиката 
односно општината, за начинот на искажување на 
приходите и нивниот распоред во буџетот, како 
и за начинот на составување на завршната сметка 

на буџетот, за начинот на искажување на прихо-
дите и нивниот распоред во финансискиот план на 
фондовите на Републиката односно општината, за 
начинот на искажување на приходите и нивниот 
распоред на посебната сметка на Републиката од-
носно општината, како и за начинот на искажува-
ње на користените средства од посебната сметка 
на Републиката односно општината, за начинот 
на составување на завршната сметка на резерв-
ниот фонд на Републиката односно општината и 
за начинот на водење на евиденција на буџетот. 

Член 169 
Со денот на влегувањето во сила на овој за-

кон престанува да важи Законот за финансирање 
на општествено-политичките заедници во Соција-
листичка Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 9/65 и 5/67). 

Член 170 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

16. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАСПИ-
ШУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ЗАЕМ ЗА 

СТАБИЛИЗАЦИЈА НА СТОПАНСТВОТО 

Се прогласува Законот за распишување за-
должителен заем за стабилизација на стопанството, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 29 јануари 1973 година, и 
на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 
29 јануари 1973 година. 

Број 03-283 
29 јануари 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

З А К О Н 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ЗАЕМ 

ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА НА СТОПАНСТВОТО 

Член 1 
Се распишува задолжителен заем за стабили-

зација на стопанството што го уплатуваат органи-
зациите на здружениот труд и корисниците на 
општествени средства (обврзници на заемот). 

Член 2 
Средствата остварени преку заемот ќе се ко-

ристат за покривање на загубите и за санација на 
неликвидните организации на здружениот труд од 
областа на стопанството. 

Член 3 
Заемот се уплатува од следните средства: 
1. вишоците на приходите на интересните за-

едници, на самоуправните и други фондови и на 
корисниците на општествени средства, издвоени на 
посебни сметки според одредбите на Законот за 
издвојување на посебни сметки дел на приходите 
од придонесот од личен доход од работен однос, од 
данокот на промет на производи и услуги и од 
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судските такси во 1972 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 39/72, 53/72, 66/72 и 71/72); 

2. средствата на фондовите за заедничка по-
трошувачка, освен средствата издвоени за станбена 
изградба по стапка од 4% на организациите на 
здружениот труд и корисниците на општествени 
средства, и тоа според состојбата што ќе биде на 
денот на влегувањето во сила на овој закон; 

3. средствата на организациите на здружен 
труд и корисниците на општествени средства што 
ќе се насочат во фондовите за заедничка потрошу-
вачка според завршните сметки за 1972 година, ос-
вен средствата издвоени за станбена изградба по 
стапка од 40/о; средствата издвоени за надоместоци 
за користење на годишни одмори до висината утвр-
дена со општествените договори и средствата из-
двоени за општествена исхрана; 

4. средствата што организациите на здружен 
труд од општествените дејности и корисниците на 
општествени средства вон стопанството ќе ги из-
двојат во сите фондови според завршната сметка 
за 1972 година, освен средствата издвоени за за-
едничка потрошувачка. 

Оваа точка не се однесува на средствата на 
организациите на здружен труд од областа на 
здравството (освен аптеките), на образованието и 
науката и културата; 

5. износите на пресметаната камата што делов-
ните банки ќе ја пресметаат за 1972 година, по 
основ на користени средства по видувањето и оро-
чените средства за сите корисници на општествени 
средства вон стопанството како и осигурителните 
организации. 

Член 4 
Заемот ќе се уплатува од средствата од член 3 

на овој закон, по стапки: 
— 1000/о од средствата од точките 1 и 5; 
— 30% од средствата од точките 2, 3 и 4. 

Член 5 
Обврзниците на заемот ќе го уплатуваат заемот 

на посебна сметка на Стопанската банка — Скопје 
(Банка) која ја води евиденцијата за заемот. 

Член 6 
Заемот од средствата од член 3, точка 1 на овој 

закон обврзниците на заемот ќе го уплатат веднаш 
по влегувањето во сила на овој закон, а од точка 5 
на член 3 по пресметувањето на каматата, а нај-
доцна до 15 март 1973 година. 

Заемот од средствата од член 3, точките 2, 3 и 
4 на овој закон, обврзниците на заемот ќе го упла-
тат со поднесувањето на завршната сметка за 1972 
година, а обврзниците што не поднесуваат завршни 
сметки — најдоцна 15 дена по влегувањето во сила 
на овој закон. 

Член 7 
На обврзниците на заемот им се издаваат об-

врзници за уплатениот заем. 
Обврзниците гласат на доносителот и се изда-

ваат во апоени од 100, 500, 1 ООО, 10 ООО и 100 ООО ди-
нари. 

Член 8 
Заемот се враќа во 5 еднакви годишни рати, 

почнувајќи од 1 јануари 1976 година со камата по 
стапка од 5% годишно. 

Каматата, пресметана од денот на уплатата до 
почетокот на отплатувањето на заемот, се додава 
на уплатениот износ на заемот и заедно со него 
сочинува основица за утврдување на годишните 
ануитети. 

Член 9 
Заемот го отплатува Банката на начинот утвр-

ден во член 8 на овој закон. 
Отплатувањето на заемот го гарантира Соција-

листичка Република Македонија. 

Член 10 
Средствата остварени со уплата на заемот ќе 

се даваат во вид на кредит на корисниците и за 
намените од член 2 на овој закон, со каматна стап-
ка од 6% годишно, преку Банката. 

Банката е должна, пред одобрувањето на сред-
ства на корисниците од претходниот став, да при-
бави мислење од Управниот одбор на Републичкиот 
фонд за заеднички резерви на стопанските органи-
зации. 

Се овластува Извршниот совет да ги пропише 
поблиските услови за враќање и користење на 
средствата од став 1 на овој член. 

Член 11 
Се овластува републичкиот секретар за фи-

нансии да го пропише начинот на уплатувањето на 
заемот, како и обликот и текстот на обврзниците. 

Член 12 
Правата и обврските на Банката и на Соци-

јалистичка Република Македонија по работите на 
заемот подетално се определуваат со договор. 

Договорот со Банката, во името на Социјали-
стичка Република Македонија, го заклучува репу-
бличкиот секретар за финансии. 

Член 13 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

1 7 -
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАЌА-
ЊЕТО И КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА 
УПЛАТЕНИ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НОВИ НЕСТО-

ПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДНИ ИНВЕСТИЦИИ 

Се прогласува Законот за враќањето и користе-
њето на средствата уплатени како депозит во нови 
нестопански и непроизводни инвестиции, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 29 јануари 1973 година, и 
на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 
29 јануари 1973 година. 

Број 03-281 
29 јануари 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ВРАЌАЊЕТО И КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕД-
СТВАТА УПЛАТЕНИ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НОВИ 

НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДНИ 
ИНВЕСТИЦИИ 

Член 1 
Средствата уплатени по основ на депозит при 

инвестиционите вложувања во нови нестопански и 
непроизводни инвестиции на депонентите-инвести-
тори ќе им се вратат во рок од 5 години во еднакви 
годишни рати, со почеток од 1 јануари 1976 година. 
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Член 2 
Социјалистичка Република Македонија го га-

рантира враќањето на средствата во роковите и на 
начинот предвидени во член 1 на овој закон. 

Член 3 
Средствата од член 1 на овој закон, до нив-

ното враќање на депонентите-инвеститори, ќе се 
користат за финансирање изградбата на програ-
мираните електро-енергетски објекти. 

Член 4 
Средствата од претходниот член ќе се дадат во 

вид на кредит на организацијата на здружениот 
труд „Електростопанство" — Скопје, со каматна 
стапка од 60/о годишно, преку Стопанската банка 
— Скопје. 

На депонентите-инвеститори од член 1 на овој 
закон, при враќањето на депозитот ќе им се ис-
плати и камата по стапка од 5% годишно, сметано 
од денот на користењето на кредитот од претход-
ниот став. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

JL8., 
- Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-

НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ 
НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за дополнување на За-
конот за даноците на граѓаните, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 29 јануари 1973 година, и 
на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 
29 јануари 1973 година. 

Број 03-289 
29 јануари 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНО-

ЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
По член 303 од Законот за даноците на граѓа-

ните („Службен весник на СРМ", број 39/72) се до-
дава нов член 303-а кој гласи: 

„По исклучок од член 11 на овој закон, виси-
ната на даноците за 1973 година може да се утврди 
според прописите за утврдување на даночни осно-
вици и стапки, што ќе ги донесат општините до 
28 февруари 1973 година". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1973 година. 

19. ) 
Зрз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗ-

ВОДИ И УСЛУГИ 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за посебниот данок на про-
мет на производи и услуги, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржан^ на 29 јануари 1973 година, и 
на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 
29 јануари 1973 година. 

Број 03-280 
29 јануари 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ 

НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

Член 1 
Во Законот за посебниот данок на промет на 

производи и услуги („Службен весник на СРМ", 
бр. 45/72), во член 5 алинеја прва — процентот „38" 
се заменува со „36,5", а во алинеја втора процентот 
„62" се заменува со „63,5". 

Член 2 
Во тарифата, ставот 2 на тар. број 1 се брише. 
Во тар. број 2, став 1, стапката „9" се заменува 

со „6", а во став 2 стапката „3,5" се заменува 
со „3". 

Член 3 
По тар. број 2 се додава тар. број 2-а, кој гласи: 
„Посебен републички данок на промет на про-

изводи се плаќа по стапка од 6% на прометот на: 
1. машини и апарати за миење на садови, 
2. телевизори во боја, 
3. стерео-радио приемници и стерео-грамофо-

ни и магнетофони, 
4. грамофонски плочи, 
5. музички ормани (кабинети), 
6. мотори за бродови и чамци со јачина над 

9 к. с., 
7. фотографски апарати, чија малопродажна 

цена без данокот на промет е поголема од 
250 дин. парче, 

8. фото-камери и кино-проектори, 
9. машини за пишување, чија малопродажна 

цена без данокот на промет е поголема од 
2.000 динари парче, 

10. надворешни и внатрешни гуми за патнички 
возила, 

11. украсна стока, 
12. рачни и џепни часовници, чија малопродаж-

на цена без данокот на промет е поголема 
од 200 динари парче, 

13. парфимериски, козметички и тоалетни пре-
парати од тар. број 3.306 од Царинската та-
рифа, освен прашоците и пастите за заби 
и лосиони за уста, 

14. природни скапоцени камења и природен би-
сер и предмети изработени од тие камења 
и бисери, и 

15. кожа од рептилии (змии, гуштери, крокоди-
ли) и благородни и фини крзна и производи 
од тие кожи и крзна (облеки, обувки и др.) 
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Член 4 
Средствата што ќе се остварат со зголемува-

њето на стапката на данокот на промет по член 3 
на овој закон, ќе се користат за спроведување на 
мерките за стабилизација во стопанството. 

Средствата од претходниот став му се отстапу-
ваат на Републичкиот фонд за заеднички резерви 
на стопанските организации. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

20. 
Врз основа на точка 2, став 1 од Амандманот 

XXXI на Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, Собранието на Социјалистичка Репу-
блика Македонија, на заедничка седница на сите 
собори на Собранието, одржана на 29 јануари 1973 
година, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГОТ ДА 
СЕ ПРИСТАПИ КОН ДОНЕСУВАЊЕ УСТАВЕН 
ЗАКОН ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА МАНДАТОТ 

НА СОЈУЗНИТЕ ПРАТЕНИЦИ 

1. Се дава согласност на Предлогот да се при-
стапи кон донесување Уставен закон за продолжу-
вање на мандатот на сојузните пратеници, што го 
поднесе Соборот на народите на Сојузната скуп-
штина под АС бр. 708 од 8 декември 1972 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе 
се објави во „Службен весник на Социјалистичке 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-291 
29 јануари 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

21. 
Врз основа на член 274, став 2 од Деловникот 

на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на седницата на Републичкиот со-
бор, одржана на 29 јануари 1973 година, и на сед-
ницата на Стопанскиот собор, одржана на 29 ја-
нуари 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДЛАГАЊЕ ПЛАЌАЊЕТО НА АНУИТЕТИ 
ПО КРЕДИТИ ОДОБРЕНИ НА РУДНИЦИ И ЖЕ-

ЛЕЗАРНИЦА „СКОПЈЕ" - СКОПЈЕ 

1. Се одлага плаќањето на ануитетите кои што 
по кредитите одобрени од поранешниот Општ ин-
вестиционен фонд на Рудници и железарница 
„Скопје" — Скопје, достасуваат во 1972, 1973 и 1974 
година и тоа: 

— 83,5 милиони динари за 1972 година; 
— 167,5 милиони динари за 1973 година; и 
— 64,0 милиони динари за 1974 година. 
2. Плаќањето на одложените ануитети од прет-

ходната точка ќе се изврши по 31. XII. 1975 година 
на тој начин што износите на одложените ануите-
ти ќе се распределат и ќе се платат до крајот на 
отплатниот рок на кредитите од точката 1 на оваа 
одлука. 

3. Стопанската банка — Скопје, во смисла на 
претходната точка, ќе го измени амортизациониот 
план за отплата на кредитите. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-284 
29 јануари 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

Врз основа на член 46 став 1 од Законот за ре-
публичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ 

ИНСПЕКТОР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

I. Се именува за главен републички инспектор 
за земјоделство инж. ЉУПЧО ЧАКАР, инспектор 
за земјоделство во Републичкиот секретаријат за 
земјоделство и шумарство. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-3523/1 
25 декември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 

СОДРЖИНА 

Страна 
15. Закон за финансирање на Републиката и 

општините — — — — — — — — 41 
16. Закон за распишување на задолжителен 

заем за стабилизација на стопанството — 53 
17. Закон за враќањето и користењето на сред-

ствата уплатени како депозит во нови не-
стопански и непроизводни инвестиции — 54 

18. Закон за дополнување на Законот за да-
ноците на граѓаните — — — — — — 55 

19. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за посебниот данок на промет на 
производи и услуги — — — — — — 55 

20. Одлука за давагве согласност на Предло-
гот да се пристапи кон донесување Уста-
вен закон за продолжување на мандатот на 
сојузните пратеници — — — — — — 56 

21. Одлука за одлагање плаќањето на ануите-
ти по кредити одобрени на Рудници и 
железарница „Скопје" — Скопје — — — 56 

22. Решение за именување главен републич-
ки инспектор за земјоделство — — — 56 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро-сметка број 401-1-16 кај 

Службата на општественото книговодство. Лечат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


