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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

приоритетите на Владата за период за кој се изготвува
буџетот, методологијата за изготвување на буџетите на
корисниците (клучните параметри, постапката и рокот
за изготвување на буџетските пресметки), како и индикативните вкупни трошоци за секој корисник, во чии
рамки треба да биде изготвен предлогот на буџетската
пресметка по категории на трошоци.“
Член 5
Во членот 16 став 1 воведната реченица се менува и
гласи:
“Врз основа на буџетскиот циркулар од членот 15
став 2 на овој закон, буџетските корисници изготвуваат
предлог на буџетска пресметка кој го доставуваат до
Министерството за финансии најдоцна до 15 јуни и истиот содржи:“.
Во ставот 1 алинеја 3 по зборот “категории“, запирката и зборот “поткатегории“ се бришат.
Ставот 2 се менува и гласи:
“Со предлог на буџетската пресметка, буџетските
корисници доставуваат и образложение, кое содржи:
- презентирање на целите, стратегијата и програмите за одделни области за буџетските корисници;
- законски и други основи врз кои се темелат предвидените стратегии и програми;
- образложение за висината на предвидените трошоци по позиции и
- извештај за постигнатите цели и резултати од
стратегиите и програмите, за период од првата половина од тековната година.“
Член 6
Во членот 17 став 1 зборот “предлози“ се заменува
со зборовите: “предлог на буџетски пресметки“.
Во ставот 3 зборот “предлози“ се заменува со зборовите: “предлог на буџетските пресметки“.
Член 7
Во членот 23 по ставот 2 се додаваат два нови става
3 и 4, кои гласат:
“Буџетските корисници се должни да водат евиденција и на редовна основа да доставуваат податоци за
состојбата на ненамирените обврски, на начин и во рокови пропишани од министерот за финансии.
За намирување на ненамирените обврски на буџетските корисници постари од 60 дена, Владата на предлог на министерот за финансии може да резервира дел
од планираните средства во буџетот на буџетските корисници.“
Член 8
Во членот 26 став 3 по зборовите: “достават до“ да
се додадат зборовите: “органот или“.
Член 9
По членот 31 се додава нов член 31-а кој гласи:
“Член 31-а
Фондовите од членот 3-е на овој закон се должни
да го известуваат Министерството за финансии за реализацијата на приливите и одливите на средства, вишокот или кусокот, задолжувањето, ненамирените обврски и други показатели најдоцна до 15-ти во тековниот
месец за претходниот, на начин утврден од страна на
Министерството за финансии.“
Член 10
Во членот 56 став 1 точката 14 се менува и гласи:
“Ако отвори сметки или депонира средства кај носител на платен промет, спротивно на овој закон“.
Член 11
Одредбата на членот 3 која се однесува на членот 4-е
став 1 на овој закон ќе се применува од 1 јануари 2003
година.
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Член 12
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
___________

726.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛАТА
НА ПЛАТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за исплата на платите во Република Македонија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 јуни 2002 година.
Бр. 07-2600/1
27 јуни 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Законот за исплата на платите во Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“
бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001 и 26/2002), во членот 3
став 2 зборовите: “2001 година за корисниците на Буџетот на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: “2002 година и натаму за корисниците на“.
По ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои
гласат:
“По исклучок од ставот 1 на овој член, корисниците
на Буџетот на Република Македонија и јавните здравствени установи правото на нето платите за месец јуни 2002
година, го утврдуваат до висината на правото утврдено за
последниот месец за кој извршиле исплата согласно со
овој закон и зголемено до нивото на обезбедените средства од Буџетот на Република Македонија, односно од
Фондот за здравствено осигурување на Македонија.
Правото за исплата на нето платите од ставот 3 на
овој член кај корисниците на Буџетот на Република
Македонија и јавните здравствени установи за месец
јули 2002 година и натаму не може да биде повисоко
од правото утврдено за месец јуни 2002 година.
Член 2
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот
на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
___________

727.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИЗВОРНИТЕ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПОТРЕБИ ЗА 2002 ГОДИНА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за ограничување на изворните приходи
за финансирање на јавните потреби за 2002 година,

