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Коментари и сугестии околу Предлог Законот за Буџети на Република 

Северна Македонија 

Член од Предлог Законот на Буџети на кој 
се однесува коментарот 

Коментар 

Член 2 Значење на изразите во овој закон Родово-одговорно буџетирање треба да биде 
внесено како дефиниција под овој член.  
Предлог на дефиниција на изразот: Родово-
одговорно буџетирање значи воведување на 
родовата перспектива во целокупниот контекст 
на буџетскиот процес од планирањето до 
ревизијата, преку употребата на посебни процеси 
и аналтички алатки, со цел промовирање на 
родово-одговорни политики.   
 
Алатките треба да бидат вклучени во 
правилниците и/или други делови на 
легислативата кои би претходеле на Законот. 

Член 3 Буџетски принципи 
9.Принцип на транспарентност 

Во принципот на транспарентност да се внесе и 
правото на жените и мажите, момчињата и 
девојчињата (јавноста) да бидат јасно 
информирани со цел да ги разберат јавните 
политики/интервенции и финансиските средства 
што ќе се користат за нивно спроведување.   

Член 3 Буџетски принципи 
11. Принцип на родова еднаквост 

Во принципот на родова еднаквост, освен во 
планирањето и извршувањето, да се додаде и во 
следењето и ревизијата на буџетските приливи и 
одливи 
 
Или принципот на родова еднаквост да биде 
дефиниран на следниот начин: 
Принципот на родова еднаквост се однесува на 
јавните финансии кои им овозможуваат на 
жените и мажите, момчињата и девојчињата да 
имаат еднаква корист од јавните политики.) 

Член 6 Организациони единици за 
финансиски прашања кај буџетските 
корисници 
Став 1. 

Да се воведе во став 1 следното: 
Буџетските корисници воспоставуваат 
организациони единици за финансиски прашања, 
кои обезбедуваат еднакво учество на жените и 
мажите.  
Ако не може да се вклучи во Став 1. Учеството на 
жените и мажите може да биде вклучено во 
посебните правилници на МФ. 
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Член 6 Организациони единици за 
финансиски прашања кај буџетските 
корисници 
Став 2. 

Општите насоки за правилата и процедурите на 
организационите единици за финансиски 
прашања, треба да го вклучуваат и принципот на 
родова еднаквост во застапеноста и учеството во 
овие организациони единици. 

Член 8 
Фискални и други импликации при 
предлагање на прописи и акти 
Став 6. 

Во став 6 да се воведе и потребата на родова 
анализа во сите случаи на донесување на нови 
прописи или акти, не само за новите прописи или 
акти кои се во насока на унапредување на 
родовата еднаквост.   

Член 8 
Фискални и други импликации при 
предлагање на прописи и акти 
Став 7.  

Образецот за проценка на среднорочни фискални 
импликации треба да вклучува и родова анализа 
на можните импликации врз животот на жените и 
мажите 

Член 9 
Фискални принципи 
Став 4. 

Во став 4. Да се внесе: и идните генерации на 
жени и мажи, девојчиња и момчиња 

Член 11 
Фискален совет 
Став 1.  

Во став 1 да се внесе дека Фискалниот совет ќе 
обезбеди и застапеност на жените 

Член 11 
Фискален совет 
Став 6. 

Принципот на родова еднаквост треба да биде 
внесен во Правилникот кој ќе биде усвоен од 
Фискалниот совет 

Член 13 
Стратешко планирање 
Став 4. 

Деталните упатства и временски рокови до 
матичните буџетски корисници за подготовка на 
соодветните стратешки планови треба да го 
вклучат воведувањето на родовата перспектива и 
родово-одговорното буџетирање како алатки кои 
би се користиеле во креирање на новите 
стратегии и ревизија на постоечките.  

Член 18 
Содржина на Фискална стратегија 
Став 13. 

Во став 13 да се воведе и потребата на родова 
анализа врз можните влијанија на макро 
економските политики врз животот на жените и 
мажите, момчињата и девојчиња 

Член 19 
Содржина на Циркулар за фискална 
стратегија 
Став 1. 

Во став 1 да се воведе и потребата на родова 
анализа врз можните влијанија на макро 
економските политики врз животот на жените и 
мажите, момчињата и девојчиња 

Член 21 
Граѓанска Иницијатива 

Во член 21 да се воведе и принципот на родова 
еднаквост како и соодветна и правична 
застапеност на припадниците на заедниците во 
Република Северна Македонија  
 

Член 29 
Буџетски циркулар 

Да се воведе и став за Правилник и насоки за 
изработка на родово одговорен буџет 
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Член 30  
Буџетски циркулар за општините 

Да се воведе и став за Правилник и насоки за 
изработка на родово одговорен буџет 

Член 31 
Предлог финансиски планови на буџетски 
корисници 

Да се воведе родова буџетска изјава во насоките 
за изработка на буџетскиот циркулар или 
потребата од изработка на родова буџетска 
изјава да би вклучена во точка е) Став 2. 

Член 32 
Надлежност и одговорност на буџетските 
корисници 

Да се внесе како точка 4 под Став 2:  
Обезбедување на родово разделени податоци во 
секоја фаза од буџетскиот циклус.  
 

Член 35 
Предлог буџет и буџетска документација 

Да се внесе како точка 6 под Став 2:  
Сумарен преглед на родовите цели што треба да 
се постигнат со буџетот за секоја буџетска 
програма 

Член 40 
Одговорност за извршување на буџетот 
Став 4 и 5 

Подзаконските акти или другите законски 
одредби што ќе го регулираат следењето на 
извршувањето на буџетот треба да вклучуваат 
родова ревизија како алатка за да се обезбеди 
дека буџетите се родово одговорни. 

Член 52 
Предуслови за започнување на јавните 
набавки 

Доколку е можно, законска рамка за јавни 
набавки треба да ја вклучува и родовата 
перспектива, осигурувајќи дека не само јавните 
проекти им овозможуваат на жените и мажите да 
имаат еднаква корист, туку дека тие се исто така 
еден од примарните извори на вработување за 
жени и мажи од ранливи групи. Во јавните 
набавки треба да се обезбеди еднакво учество на 
компании во сопственост на жени. Јавните 
набавки треба да вклучуваат и позитивна 
дискриминација во некои специфични случаи, 
особено кога се вклучени проекти за социјална 
работа итн.). 

Член 59 
Општа буџетска резерва 

Во став 4 да се воведе дека Општа буџетска 
резерва ќе го вклучува и принципот на родова 
еднаквост во одобрување на средствата. 

Член 67 
Согласност за вработување 

Во став 4, да се воведе дека ќе се почитува и 
принципот на родова еднаквост.  

Член 90 
Известување за извршување на буџетот 

Во став 3, да биде внесена и родова буџетска 
изјава во формата и содржината на извештаите за 
објавување. 

Член 91 
Полугодишен извештај за извршување на 
буџетот 

Во став 4, полугодишниот извештај за 
извршувањето на буџетот на државата и на 
општините, треба да вклучува и информација за 
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прогресот во постигнување на целите поврзани 
со родовата еднаквост. 

Член 92 
Содржина на Годишниот извештај за 
извршување на буџетот на државата или на 
општината 

Во став 4, да се воведе уште една точка:  
Извештај за реализација на целите поврзани со 
постигнување родовата еднаквост и нивните 
поврзани трошоци.  

Член 93 
Подготовка и усвојување на Годишниот 
извештај за извршување на буџетот на 
државата или на општината 

Во став 4, да се додаде потребата од ревизија на 
извршувањето на буџетот на државата или на 
општината од родова перспектива. Државниот 
Завод за Ревизија треба да вклучува и посебни 
препораки околу постигнувањето на родово-
одговорните политки во нивниот Ревизорски 
извештај.  

Член 95 
Објавување на веб-страници 

Во став 3 да се воведе нова точка, извештај за 
родово-одговорно буџетирање 

Член 103 
Внатрешна финансиска контрола 

Во став 2, да се воведе дека внатрешната 
финансиска контрола ќе врши увид и ревизија од 
родова перспектива.  
 

Член 105 
Интегриран информационен систем за 
управување со јавни финансии 

Во став 2, да се воведе дека системот ќе вклучува 
и алатки за мерење и следење на прогресот на 
родово одговорните политки.   
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