ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОГ
ЗАКОН ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЕВИДЕНЦИЈА НА ОБВРСКИ
Назив на министерството
Назив на предлог законот
Краток опис на проблемот

Цел на предлог законот

Временската рамка за
изготвување на предлог
законот
Начин на вклучување на
засегнатите страни

Министерство за финансии на Република
Македонија
Предлог Закон за пријавување и евиденција на
обврски
Со усвојување на предложениот Закон ќе се
овозможи
обезбедување
и
одржување
на
транспарентноста и отчетноста и доследно јакнење
на одговорноста при располагање со јавни средства
преку целокупно евидентирање на преземени, а
недоспеани обврски и на доспеани, а неплатени
обврски во соодветен електронски систем од страна
на органите на државната власт, единиците на
локалната самоуправа, установите и институции
кои вршат дејности од областа на културата,
образованието, здравството, детската, социјалната
заштита, како и во други дејности од јавен интерес
утврден со закон основани од Република
Македонија или единиците на локална самоуправа,
како и јавните претпријатија, трговските друштва,
заводите, агенции, фондовите и други правни лица
чиј основач е Република Македонија или единиците
на локалната самоуправа.
Целта на Предлог на Законот е овозможување на
унифициран механизам на евиденција на сите
располагања со јавни средства, во однос на
преземени, а недоспеани обврски и на доспеани, а
неплатени обврски преку пријавување на истите во
соодветен електронски систем. Ваквото уредување
е насочено кон обезбедување и одржување на
транспарентност, отчетност и доследно јакнење на
одговорноста при располагање со јавни средства.

2.10.2017 – 24.11.2017 година
-

-

Преку јавен увид на Предлог Законот во
Единстевениот
национален
електронски
регистар на прописи;
Барања на писмени мислења, забелешки и
сугестии од засегнатите страни;
Организирање обуки за доследна примена на

предложените одредби.
Најава за јавен увид и јавна
расправа

Да

Електронска адреса каде
засегнатите страни ќе можат
да ја преземат електронската
верзија на предлогот на закон
и нацрт Извештајот за ПВР

www.finance.gov.mk
www.ener.gov.mk

Адреса и/или електронска
адреса каде ќе можат да се
достават мислењата,
забелешките и сугестиите

andriana.matlioska@finance.gov.mk
tose.panovski@finance.gov.mk

Одговорно лице за контакт во
министерството

Андриана Матлиоска
Тоше Пановски

Други информации

/

Не

