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ВОВЕД

Финансискиот долг ја губи 
својата вредност доколку 
не се наплати навреме, 
така што секое изгубено 
време во постапката за 
репроцесија би влијаело на 
вредноста на услугата и/или 
на производот. Следствено, 
брзата наплата е од големо 
значење за економските 
оператори.

Законското решение 
стапи на сила со серија 
недостатоци.

Европската унија (ЕУ) 
постојано наведува дека 
е потребно понатамошно 
усогласување на законската 
рамка со Директивата на ЕУ 
за задоцнети плаќања.

Економските оператори се соочуваат со проблеми 
во наплатата на меѓусебните побарувања, како и со 
побарувањата што ги имаат со јавниот сектор, што доведува 
до нарушување на нивната ликвидност и влошување 
на севкупната економска активност. За надминување 
на овој проблем, во 2013 година беше донесен Законот 
за финансиска дисциплина (Службен весник 187/2013), 
што претрпи и неколку последователни измени во 2014, 
2015 и 2016 година. Со законот се уредува навременото 
исполнување на парични обврски што произлегуваат од 
реализација на деловни трансакции помеѓу економските 
оператори од приватниот сектор, односно помеѓу 
субјектите од јавниот сектор и економските оператори од 
приватниот сектор, заради спречување на неисполнување 
на паричните обврски во предвидените рокови.

Иако законот се применува веќе пет години, деловната 
заедница континуирано укажува на потребата од 
надминувањето на следните предизвици: а) не се однесува 
на сите економски чинители во државата еднакво, б) не 
содржи механизам за брза наплата од најголемиот должник 
на МСП – државата, и в) нема карактеристики на модерен 
финансиски договор, туку структура на традиционален 
договор за наплата помеѓу правните субјекти.

Целта на спроведеното истражување е да се придонесе кон подобрувањето на законската 
рамка за исполнувањето на договорите во земјата, односно поконкретно: 1) да се 
откријат слабостите во примената на законот; 2) да се утврди степенот на усогласеност на 
законот со директивите на ЕУ; како и 3) да се дадат препораки за измени во законската и 
институционалната рамка за подобрување на наплатата. Истражувањето е реализирано 
со поддршка од ре-грантинг програмата на проектот „Јакнење на капацитетите и 
механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20“.

ПРИСТАП И ЗАКЛУЧОЦИ

Методологијата на спроведеното истражување се базира на следните два клучни 
пункта:
1. Анализа на Законот за финансиска дисциплина во однос на Директивата 2011/7/ЕУ 

со кореспондентна табела и краток извештај од правната анализа;
2. Анализа на примената на законот преку обработка на емпириски податоци собрани 

од анкета на компании, главно МСП, и спроведени директни структурирани 
интервјуа со претставници на релевантни институции, вклучувајќи ја Управата за 
јавни приходи (УЈП) и Министерството за финансии.
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Заклучоци од правната и 
институционалната анализа
• По основа на хармонизацијата на законот во нашата 

земја со регулативата на ЕУ – согласно спроведената 
анализа тој е, главно, целосно усогласен со мали 
исклучоци.

• Правата што произлегуваат од овој закон се посилни 
од правата на сопственост, но поради потребата од 
воспоставување на долгогодишни деловни односи 
– барањето, т.е. потребата од толеранцијата кај 
партнерите е посилна, па тој нема некоја значајна 
примена.

• Законот детално го одредува период во кој може да 
се оствари правото на наплата – максимум 60 дена 
(кај комерцијалниот сектор) од денот на издавањето 
на фактурата, во посебна постапка пред суд или со 
самопомош. Со оглед на тоа што при заштитата на 
правото на сопственост таквите кратки постапки не се 
регулирани и самопомошта не се споменува.

• Исклучувањето на јавните и на државните претпријатија 
од овој закон го забавува готовинскиот тек, со оглед на 
тоа што фирмите чекаат долго за наплата на своите 
побарување од државата и со тоа се забавува наплатата 
на своите обврски кон другите фирми.

• Спроведувањето на законот е по цена на значително 
користење на ресурсите на УЈП за неданочни цели, што 
е спротивно на основната надлежност на УЈП, односно 
утврдување, контрола и наплата на даноци. Во тој 
контекст, УЈП има поднесено барање за промената на 
надлежностите по основа на спроведувањето на законот.

1. Странските инвеститори 
не се охрабруваат да 
ги користат законските 
одредбите на поради 
долготрајната, а 
нерентабилна постапка за 
наплата.

2. Законот не е во целост 
компатибилен со 
домашниот правен 
систем.

3. Надлежноста за негова 
примена е предмет 
на понатамошно 
разгледување.

4. Законот не е сеопфатен, 
бидејќи недостига 
целосно регулирање на 
обврските од јавниот 
сектор особено за 
фактури на помали 
износи.

5. Нееднаквост на 
комерцијалниот сектор 
пред јавниот сектор.

СО ВКЛУЧУВАЊЕ НА 
ДРЖАВНИТЕ И НА 
ЈАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ВО 
ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА 
ДИСЦИПЛИНА, 
ЛИКВИДНОСТА НА ФИРМИТЕ 
ЗНАЧИТЕЛНО БИ СЕ 
ЗГОЛЕМИЛА. 

Заклучоци од истражувањето на МСП-секторот
Од извршената анкета може да се заклучи дека наплатата на побарувањата е еден од 
најголемите проблеми кај компаниите, но Законот за финансиска дисциплина не ги 
исполни очекувањата.

1. Причините за тоа лежат во комплицираната 
процедура за поведување постапка, што не само 
што е долга туку вклучува и органи, како судот и 
извршители, чиешто вклучување може да ги наруши 
идните односи на економските оператори вклучени 
во деловната соработка, затоа е потребно да се има 
дефинирана и документирана процедура што би се 
спроведувала автоматски на база на извршена услуга 
или реализирана испорака без поголемо залагање на 
економските чинители.
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2. Фактот што државните и јавните институции се исклучени од овој закон го прекинува 
синџирот на готовинскиот тек, земајќи предвид дека тие претставуваат должници 
кон приватните економски оператори со високи побарувања. Неисполнувањето 
на своите обврски редовно го забавува и функционирањето на операторите од 
приватниот сектор.

• Подолг рок за исполнување на паричните обврски што 
може да послужи како доброволно кредитирање на 
должникот од страна на доверителот.

• Зајакнување на значењето на профактурата, т.е. 
фактурирањето да се одложи сè до исплатата од страна 
на економскиот оператор-должник по основа на 
издадената профактура и извршената услуга/испорака. 
Со тоа економските оператори не би се доведувале во 
положба да плаќаат данок на додадена вредност на 
пресметан, туку на наплатен износ и по испорачана 
услуга/производ.

• Изготвување амандмани или изготвување на нов закон 
за прецизно дефинирање на надлежноста за негова 
имплементација од страна на надлежна институција.

• Ширење на информации преку Министерство за 
економија за механизмите за негова примена.

• Измена на Законот за извршни постапки со кој се 
дозволува извршната исправа на нотарот да биде 
доволна законска основа за наплата не само за 
економските оператори од приватниот сектор туку и за 
државата како главен чинител и носител на економските 
активности.

ПРЕПОРАКИ ЗА КРЕАТОРИТЕ НА ЈАВНАТА ПОЛИТИКА

КОНЦЕПТОТ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ФИНАНСИСКА ДИСЦИПЛИНА 
МОРА ДА СЕ ИЗМЕНИ. 
ЗАКОНОТ ТРЕБА ДА СЕ 
ОДНЕСУВА НА НАПЛАТАТА 
ВООПШТО НА БАЗА НА 
ИЗДАДЕНИТЕ ФАКТУРИ 
КАКО АКТИВНОСТ, А НЕ 
САМО НА ДОГОВОРИТЕ 
ЗА СОРАБОТКА. ОВА ЌЕ 
ВЛИЈАЕ НА ПРОМЕНИТЕ ВО 
ОДНОСИТЕ СО ЗАКОНОТ ЗА 
ОБЛИГАЦИСКИ ОДНОСИ, 
КАДЕ ШТО ТРЕБА ДА СЕ 
ВОВЕДАТ ЧЛЕНОВИ ШТО ГО 
РЕГУЛИРААТ ДОГОВОРОТ ЗА 
МОЖНА НАПЛАТА ПОМЕЃУ 
СУБЈЕКТИТЕ.

• Измена и дополнување на Законот за обврски во врска со постапката за репроцесија 
– особено во делот за наплата на заостанати долгови од државата.

• Комплицираната процедура за поведување постапка за наплата да се поедностави и 
да се има дефинирана и документирана процедура што автоматски би се спроведувала 
на база на извршена услуга/или реализирана испорака без поголемо залагање на 
економските чинители.

• Вклучување на банките во наплатата на долговите и промена на начинот на нивното 
работење во тој поглед, т.е. банката да биде вклучена во наплаќање на доспеаните 
обврски, а исклучување адвокати, нотари и извршители, со што би се намалило 
времето за наплата и трошоците поврзани со извршни решенија.
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ПОТСЕТНИК ЗА 
УСВОЈУВАЊЕ НА 
ДОБРИ ПРАКТИКИ 
ЗА ПРИМЕНА НА 
ДИРЕКТИВАТА 
ЗА ЗАДОЦНЕТИ 
ПЛАЌАЊА


