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

Сл. Весник на Р.Македонија бр.81/05 од 26.09.2005 година 

 

Член 1 
Во Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници 
("Службен весник на Република Македонија" број 61/2002 и 98/2002), 
по членот 1 се додава нов член 1-а, кој гласи: 

 

Член 1-а 
(1)Буџетски корисници се корисници од прва линија од областа на 
законодавната, извршната и судската власт, фондовите, корисниците 
на буџетите на општините и корисниците основани со закон, на кои им е 
доверено вршење на јавни овластувања. 
(2)Единки корисници се корисници од втора линија, кои се 
финансираат преку соодветниот буџетски корисник. 

 

Член 2 
Во членот 2 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 
"(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." 
Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4). 

 

Член 3 
Во членот 3 ставот (1) се менува и гласи:  
"(1)Буџетите, буџетските корисници и единките корисници се должни 
да водат одделно сметководство за средствата остварени во буџетот по 
други основи, и тоа за: 
-  приходите наплатени од органи; 
-  приходите наплатени од дополнителни активности на буџетските 
корисници; 
-  приходите од донации; 
-  приходите од кредити и 
-  други приходи." 
Ставот (2) се брише. 
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Член 4 
Во членот 4 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 
"(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." 
Ставот (2) станува став (3). 

 

Член 5 
Во членот 6 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
"(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." 
Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5). 

 

Член б 
Членот 8 се менува и гласи: 
"(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 7 
Во членот 10 став (1) по зборовите: "овластеното лице" се додаваат 
зборовите: "и одговорниот сметководител". 
 

 
Член  8 

Во членот 13 став (2) алинеја 1 по зборот "чуваат" се додаваат зборовите: 
"годишните сметки со нивните прилози ". 
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Член  9 

Во членот 18 ставот (4) се менува и гласи: 
"(4) Приходи во смисла на ставот (1) од овој член се: наплатените приходи 
остварени по видови и извори согласно со Законот за буџетите и Правилникот 
за класификација на приходите, како и приходите од самофинансирачки 
активности (сопствени приходи), приходи од кирии и закупнини, приходи од 
донации, приходи од кредити и позајмици и неданочни приходи." 
По ставот (4) се додаваат четири нови става (5), (6), (7) и (8), кои гласат: 
"(5) Во приходите од ставот (4) на овој член не влегуваат: добиените 
материјални и нематеријални средства на подарок или по друга основа 
отстапени средства без надомест, вишоци утврдени со попис или на друг 
начин остварени средства во материјален облик искажани во изворите како 
деловни средства. 
(6)Приходите кои не се наплатени до денот на нивната пристигнатост за 
наплата се искажуваат како пасивни временски разграничувања. 
(7)Расходи во смисла на ставот (1) од овој член се: извршените расходи 
согласно со Законот за буџетите и Правилникот за класификација на 
расходите, ако се извршени до денот на нивната пристигнатост за плаќање, 
во спротивно активно временски се разграничуваат. Во расходи спаѓаат и 
кредитите и позајмиците во периодот кога се враќаат. 
(8)Во расходите од ставот (1) на овој член не влегуваат: подарените или на 
друг начин преотстапени материјални и нематеријални средства, отпишани 
или оштетени средства, кусоците на средствата кои паѓаат 
на товар на средствата на буџетот и буџетскиот корисник, отпишаните 
побарувања и другите вонредни расходи за кои не се искажани средства во 
паричен износ, туку истите се искажуваат на товар или во полза на изворите 
на капиталните средства." 

 

Член 10 
Во членот 19 по ставот (8) се додаваат два нови става (9) и (10), кои гласат: 
"(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  11 
Во членот 20 по зборот "средства" се додаваат зборовите: "освен 
сметководството на Буџетот на Република Македонија и сметководството на 
буџетите на единиците на локалната самоуправа". 
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Член 12 
Во членот 21 по зборовите: "усогласување на" се додаваат зборовите: 
"своите побарувања и обврски со" и по зборовите: "31 декември" се додаваат 
зборовите: "освен сметководството на Буџетот на Република Македонија и 
сметководството на буџетите на единиците на локалната самоуправа". 

 

Член 13 
Во членот 22 ставот (1) се менува и гласи: 
"(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." 
Ставот (4) се менува и гласи: 
“(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." 
Ставовите (5) и (6) се бришат. 
Ставовите (7), (8), (9), (10) и (11) стануваат ставови (5), (6), (7), (8) и (9). 

 

Член 14 
Во членот 24 ставот (1) се менува и гласи:  
"(1) Буџетите на фондовите изготвуваат консолидирани завршни сметки." 
Во ставот (2) зборовите: "годишната сметка"се заменуваат со зборовите: 
"завршната сметка". 
Во ставот (3) зборовите: "Годишна сметка", односно зборовите: "Годишните 
сметки" се заменуваат со зборовите: "завршна сметка", односно со 
зборовите: "завршните сметки". 

 

Член 15 
Членот 25 се менува и гласи: 
"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." 
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Член 16 
Во членот 26 ставот (1) и во воведната реченица на ставот (2), зборовите: 
"Годишната сметка" се заменуваат со зборовите: "Завршната сметка на 
Буџетот на Република Македонија, во која се искажуваат планираните и 
извршените приходи и расходи". 

 

Член 17 
Во членот 27 ставови (1), (2) и (3) зборовите: "Годишните сметки", односно 
зборовите: "Годишната сметка" се заменуваат со зборовите: "Завршните 
сметки", односно со зборовите: "Завршната сметка". 

 

Член 18 
Членот 28 се менува и гласи: 
"Владата на Република Македонија завршната сметка за извршување на 
планираните приходи и расходи на Буџетот на Република Македонија по 
нејзиното утврдување од страна на Владата, ја доставува до Собранието на 
Република Македонија за донесување, заедно со завршните сметки на 
буџетите на единиците на локалната самоуправа и фондовите, најдоцна до 30 
јуни во тековната година за претходната фискална година." 
 
 

Член 19 
Во членот 29 зборовите: "Годишните сметки" се заменуваат со зборовите: 
"Завршните сметки". 

 

Член 20 
Во членот 30 точка 4 зборовите: "став 3" се заменуваат со зборовите: "став 5". 
Во точката 9 зборовите: "годишната сметка" се заменуваат со зборовите: 
"завршната сметка". 
Во точката 10 зборовите: "годишните сметки" се заменуваат со зборовите: 
"завршните сметки". 

 

Член 21 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен 
весник на Република Македонија". 
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