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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1390. 
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91),  донесувам  

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА  ВО РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЈА 

 
I 

Г-ѓа Јадранка Чаушевска Димов се поставува на 
должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Ре-
публика Македонија во Република Франција,  со се-
диште во Париз. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Указ број 73 Претседател 

27 април 2018 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
1391. 

Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91),  донесувам  

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА И ШЕФ НА МИСИЈАТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ ЕВРОПСКАТА  

УНИЈА 
 

I 
Г-ѓа Агнеза Руси Поповска се поставува на долж-

носта вонреден и ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија и Шеф на Мисијата на Република Ма-
кедонија при Европската унија, со седиште во Брисел. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Указ број 74 Претседател 

27 април 2018 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1392. 
Врз основа на член 101, став (7) од Законот за зем-

јоделство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 
120/16, 163/16 и 74/17), Владата на Република Македо-
нија, на седницата оддржана на 24.4.2018 година, до-
несе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА ВИДОТ НА АКТИВНОСТИ, МАКСИ-
МАЛНИОТ ИЗНОС ПО АКТИВНОСТИ, КОРИС-
НИЦИТЕ, СУБЈЕКТИТЕ КОИ УЧЕСТВУВААТ 
ВО ПОСТАПКАТА, ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУ-
МИ И НАЧИНОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ТЕХ-
НИЧКАТА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И  

РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ 
 

Член 1 
Во Уредбата за видот на активности, максималниот 

износ по активности, корисниците, субјектите кои 
учествуваат во постапката, поблиските критериуми и 
начинот за доделување на техничката поддршка во 
земјоделството и руралниот развој („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 6/13, 81/13, 181/13, 1/14, 
23/14, 136/14, 157/14, 139/15, 215/15 и 133/16), членот 6 
став 1 по алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која 
гласи: 

„ – трошоци за учество на меѓународни и регионал-
ни натпревари за вино на кои е освоена специјализира-
на награда, златен и сребрен медал.“ 

По ставот 6 се додава нов став 7 кој гласи: 
„Максималниот износ за техничка поддршка од 

став 1 алинеја 8 на овој член изнесува: 
- 184.500 МКД за освоена специјализирана награда 

на меѓународен натпревар; 
- 92.250 МКД за освоена специјализирана награда 

на регионален натпревар; 
- 61.500 МКД за освоен златен медал на меѓунаро-

ден натпревар; 
- 30.750 МКД за освоен златен медал на регионален 

натпревар, и  
- 30.750 МКД за освоен сребрен медал на меѓунаро-

ден натпревар. 
Ставовите 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 стануваат ставови 

8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. 
Во новиот став 10 зборовите „алинеја 3 се менуваат 

со зборовите „алинеите 3 и 8“ 
 

Член 2 
Во членот 11 став 1 алинеја 11 по зборот „станици“ 

се додаваат зборовите „како и хардвер и софтвер за 
хидрометеоролошка опрема и радарски систем.“  

 
Член 3 

Во членот 12 по ставот 3 на овој член се додава нов 
став 4 кој гласи: 

„Средствата за поддршка од членот 6 став 1 алинеја 
8 на оваа уредба ќе се реализира со договор помеѓу 
Министерството и корисникот на средствата, врз осно-
ва на поднесено барање до Министерството за користе-
ње на техничка поддршка и доставен: доказ за освоена 
награда на меѓународен и/или регионален натпревар за 
вино и финансиски документ за купени најмалку 2000 
лепенки за шише од наградата од член 6 став 1 алинеја 
8 од оваа уредба или финансиски документ за купува-
ње на правата за користење и изработка на најмалку 
2000 етикети за шише со податоци за наградата од член 
6 став 1 алинеја 8 од оваа уредба и договор помеѓу Ми-
нистерството и корисникот на техничката поддршка.“ . 

Ставовите 4, 5, 6 и 7 стануваат ставови 5, 6, 7 и 8. 
 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила од наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 44-3161/1 Заменик на претседателот 

24 април 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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1393. 
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18) Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 24.4.2018 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ -  

ВЕЛЕС 
 

Член 1 
Со оваа Одлука на досегашниот корисник Јавна 

здравствена установа Специјална болница за белодроб-
ни заболувања и туберкулоза ,,Јасеново“ Велес му 
престанува користењето на движната ствар и тоа: мо-
торно санитетско возило марка ФИАТ ТЕМПРА, број 
на шасија ZFA15900005030548, број на мотор 6381336, 
година на производство 1997, регистарска ознака VE-
772-BB, сила на моторот 58КW(KS), работна зафатни-
на на моторот 1581cm3, боја на каросеријата 01 Бела. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа Одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Здравствен дом – Велес. 

 
Член 3 

Директорот на Јавната здравствена установа - Спе-
цијална болница за белодробни заболувања и туберку-
лоза ,,Јасеново“ Велес склучува договор со директорот 
на Јавната здравствена установа Здравствен дом – Ве-
лес со кој се уредуваат правата и обврските за движна-
та ствар од член 1 од оваа Одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-2670/1 Заменик на претседателот 

24 април 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1394. 
Врз основа на член 11, точка 3 од Законот за јавни-

те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 
97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 24.4.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБА НА ЈП  „СТРЕЖЕВО“ -  

БИТОЛА ЗА 2016 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

покривање на загубата на ЈП  „Стрежево“ - Битола за 
2016 година, бр.02-158/4 од 10.3.2017 година, донесена 
од Управниот одбор на ова претпријатие, на седницата, 
одржана на 10.3.2017 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 44-2758/1 Заменик на претседателот 

24 април 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1395. 
Врз основа на член 9-а, став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.84/08, 35/11, 
84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 24.4.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФ-
ТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ  

„МАКЕДОНИЈАПАТ“ - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваa одлука од задолжителните резерви на наф-

та и нафтени деривати се отстапуваат, без надомест, 
нафтени деривати на Јавното претпријатие „Македони-
јапат“ - Скопје и тоа: 

- Еуродизел БС гориво ....................... 250.000 литри 
- Екстра лесно гориво ........................ 200.000 литри 
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-

пуваат на Jавното претпријатие „Македонијапат“ - 
Скопје за извршување на основните работи од тековно 
и инвестиционо одржување на патишта, планирани со 
Годишната програма за одржување и заштита на 
државните патишта за 2018 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака односно транспортните и 
манипулативните трошоци за превземање на отстапе-
ните нафтени деривати од член 1 на оваа одлука, паѓа-
ат на товар на Јавното претпријатие „Македонијапат“ - 
Скопје. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-
лука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-3201/1 Заменик на претседателот 

24 април 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1396. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост  („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18 ) Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 24.4.2018 година, до-
несе 
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О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ  НА  ДВИЖНА СТВАР  НА ОПШТИНА  

ДЕБАР 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекци-

јата за заштита и спасување му престанува користење-

то на движната ствар и тоа: 

 

Назив на движна ствар Кол. Номенклатурен 

број 

Комплет за спасување 

ХАЕР УМД 0604 

1 7097-0000-0059-1 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење  без надомест на Општина Дебар.  

 

Член 3 

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување 

склучува договор со градоначалникот на Општина Де-

бар со кој се уредуваат правата и обврските за движна-

та ствар од член 1 од оваа одлука.  

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-3289/1 Заменик на претседателот 

24 април 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1397. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата, одржана на 24.4.2018 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-

МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-

ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИС-

ТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАД-

БА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г4-ЛЕСНА И НЕЗА-

ГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, СЕРВИСИ И СТОВА-

РИШТА  КО ДЕБРЕШЕ, ОПШТИНА ГОСТИВАР 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на објекти со намена Г4-лесна и незагадувач-

ка индустрија, сервиси и стоваришта КО Дебреше, Oп-

штина Гостивар. 

Член 2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена,  ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 

 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-3892/1 Заменик на претседателот 

24 април 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

1398. 
Врз основа на член 51 став (5) од Законот за дано-

кот на додадена вредност („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 
33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 
102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 
15/15, 129/15, 225/15, 23/16 и 189/16), министерот за 
финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРИЈАВАТА 
ЗА РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА 

ВРЕДНОСТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на пријавата за регистрација за данокот на до-
дадена вредност.  

 
Член 2 

Пријавата за регистрација за данокот на додадена 
вредност се поднесува на образец ДДВ-01 во А-4 фор-
мат во бела боја.  

Формата и содржината на пријавата од став 1 на 
овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на 
овој правилник.  

 
Член 3 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за формата и содржи-
ната на пријавата за регистрација за данокот на додаде-
на вредност („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 216/16). 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македонија“.  

 
Бр. 20-2064/3  

27 април 2018 година Министер за финансии, 
Скопје д-р Драган Тевдовски, с.р. 
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1399. 

Врз основа на член  22 став (3) од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македони-

ја“ бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15, 27/16, 

120/16 и 165/17), министерот за финансии донесе 

 

Т А Р И Ф Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ  ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 

ЕЛЕКТРОНСКИОТ СИСТЕМ  ЗА ЈАВНИ  НАБАВКИ 

 

Член  1 

Во Тарифникот за висината на надоместоците за користење на Електронскиот систем за јавни набавки 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.44/12),  во членот 3 во табелата во редот за економски опера-

тори од странство бројот „200“ се заменува со бројот „130“.   

 

Член 2 

Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

  

          Бр. 02-5150/1  

25 април 2018 година                                                               Министер за финансии, 

              Скопје                                                              д-р Драган Тевдовски, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

1400. 

Врз основа на член 22-е став (9) од Законот за контрола на извоз на стоки и технологии со двојна употреба 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/05, 84/07, 158/10, 136/11, 199/14, 192/15 и 53/16), минис-

терот за економија донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА  

ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог. 

 

Член 2 

Прекршочниот платен налог за извозникот-правно лице односно трговец поединец и брокерот, правно ли-

це односно трговец поединец е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен налог на ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е 

составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Прекршочниот платен налог за одговорното лице на правното лице, односно на одговорното лице во трго-

вецот поединец е отпечатен во хартија со бела боја во А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен налог на ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е 

составен дел на овој правилник. 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

       Бр. 11-2315/3  

26 април 2018 година                                                                   Министер за економија, 

            Скопје                                                                    Крешник Бектеши, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

1401. 
Врз основа на член 27-б од Законот за финансирање 

на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 
76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), ми-
нистерот за правда донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИРАЊЕ НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА 
РЕДОВНО ГОДИШНО ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕ-
ТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОЛИТИЧКИ  

ПАРТИИ 
 
Сe запира исплата на средствата за редовно годиш-

но финансирање од Буџетот на Република Македонија 
на политичките партии, и тоа: 

1. ЛИБЕРАНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА (не се 
доставени: извештај од регистар на примени дона-
ции/член 25 и годишен финансиски извештај/член 27)  

2. НОВА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА 
(не е доставен годишен финансиски извештај/член 27 )  

3. ВМРО НАРОДНА ПАРТИЈА (не е доставен из-
вештај од регистар на примени донации/член 25 )  

4. ОБЕДИНЕТИ ЗА МАКЕДОНИЈА (не се доста-
вени: извештај од регистар на примени донации/член 
25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски из-
вештај/член 27)  

5. ДВИЖЕЊЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО НА 
ТУРЦИТЕ (не се доставени: извештај од регистар на 
примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и 
годишен финансиски извештај/член 27)  

6. РАБОТНИЧКО ЗЕМЈОДЕЛСКА ПАРТИЈА (не 
се доставени: извештај од регистар на примени дона-
ции/член 25 и годишна сметка/член 26 )  

7. МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА (не се доставени: 
извештај од регистар на примени донации/член 25, го-
дишна сметка/член 26 и годишен финансиски извеш-
тај/член 27)  

8. ПАРТИЈА ЗА ДВИЖЕЊЕ НА ТУРЦИТЕ ВО 
МАКЕДОНИЈА (не се доставени: извештај од регистар 
на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 
и годишен финансиски извештај/член 27)  

9. СОЈУЗ НА РОМИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА (не се 
доставени: извештај од регистар на примени дона-
ции/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен фи-
нансиски извештај/член 27)  

10. НОВА АЛТЕРНАТИВА (не се доставени: из-
вештај од регистар на примени донации/член 25, го-
дишна сметка/член 26 и годишен финансиски извеш-
тај/член 27)  

11. ОБЕДИНЕТИ ДЕМОКРАТСКИ СИЛИ НА РО-
МИТЕ (не се доставени: извештај од регистар на при-
мени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годи-
шен финансиски извештај/член 27)  

12. ПАРТИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА РОМИТЕ (не 
е доставен извештај годишен финансиски извеш-
тај/член 27)  

13. ПАРТИЈА ЗА ЦЕЛОСНА ЕМАНЦИПАЦИЈА 
НА РОМИТЕ (не е доставена годишна сметка/член 26)  

14. СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА ВО МАКЕ-
ДОНИЈА (не се доставени: извештај од регистар на 
примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и 
годишен финансиски извештај/член 27)  

15. НАРОДНО ДВИЖЕЊЕ ЗА МАКЕДОНИЈА (не 
се доставени: извештај од регистар на примени дона-
ции/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен фи-
нансиски извештај/член 27)  

16. ПАРТИЈА НА ПРАВДАТА (не се доставени: из-
вештај од регистар на примени донации/член 25, го-
дишна сметка/член 26 и годишен финансиски извеш-
тај/член 27)  

17. ТРАЈНО МАКЕДОНСКО РАДИКАЛНО ОБЕ-
ДИНУВАЊЕ (не е доставен извештај од регистар на 
примени донации/член 25)  

18. ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА РОМИТЕ (не е 
доставен годишен финансиски извештај/член 27)  

19. АЛИЈАНСА ЗА ПОЗИТИВНА МАКЕДОНИЈА 
(не се доставени: извештај од регистар на примени до-
нации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен фи-
нансиски извештај/член 27)  

20. ОБЕДИНЕТА ПАРТИЈА ЗА ЕДНАКВОСТ НА 
РОМИТЕ (не е доставен извештај од регистар на при-
мени донации/член 25 )  

21. ДВИЖЕЊЕ ЗА РЕФОРМИ – АЛБАНСКА ДЕ-
МОКРАТСКА ПАРТИЈА (не се доставени: извештај од 
регистар на примени донации/член 25, годишна 
сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 
27)  

22. ЛЕВИЦА (не се доставени: извештај од регис-
тар на примени донации/член 25 и годишен финансис-
ки извештај/член 27)  

23. УНИТЕТИ (не се доставени: извештај од регис-
тар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 
26 и годишен финансиски извештај/член 27)  

24. ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКИ ПРЕСПОРИ-
ТЕТ (не се доставени: извештај од регистар на примени 
донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен 
финансиски извештај/член 27)  

25. РОМИ ОБЕДИНЕТИ ОД МАКЕДОНИЈА (не се 
доставени: извештај од регистар на примени дона-
ции/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен фи-
нансиски извештај/член 27)  

26. МАКЕДОНСКА ОБЕДИТЕЛНА РЕФОРМСКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА – РАБОТНИЧКА ПАРТИЈА (не се 
доставени: извештај од регистар на примени дона-
ции/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен фи-
нансиски извештај/член 27)  

Политичката партија од точката 16 согласно извес-
тувањето на Основниот суд Скопје II – Скопје број 03-
СУ.бр. 454/2018 од 03.04.2018 година е избришана од 
Единствениот судски регистар на политички партии.   

Запирањето на исплатата на средства за редовно го-
дишно финансирање од Буџетот на Република Македо-
нија за политичките партии ќе трае до уредно исполну-
вање на обврските согласно член 25, 26 и 27 од  Зако-
нот за финансирање на политичките партии. 

Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во 
„Службен весник на Република Македонија“ согласно 
член 27-б став 6 од Законот за финансирање на поли-
тичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 
86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13). 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
До Министерството за правда согласно член 27-б 

од Законот за финансирање на политичките партии 
(„Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 
96/09, 148/11, 142/12 и 23/13 ), Државниот завод за ре-
визија достави Предлог број 07-493/1 од 19.04.2018 го-
дина  за донесување на Одлука за запирање на исплата 
на средства за редовно годишно финансирање од Буџе-
тот на Република Македонија на политичките партии, 
кои не ги исполниле обврските за финансиско известу-
вање за периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017 година, 
односно не доставиле извештај од регистар на примени 
донации, годишна сметка или годишен финансиски из-
вештај. Споменатите законски обврски не ги исполни-
ле следните политички партии: ЛИБЕРАНО ДЕМОК-
РАТСКА ПАРТИЈА, НОВА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТ-
СКА ПАРТИЈА, ВМРО НАРОДНА ПАРТИЈА,  ОБЕ-
ДИНЕТИ ЗА МАКЕДОНИЈА, ДВИЖЕЊЕ ЗА НАЦИ-
ОНАЛНО ЕДИНСТВО НА ТУРЦИТЕ, РАБОТНИЧКО 
ЗЕМЈОДЕЛСКА ПАРТИЈА, МАКЕДОНСКА АЛИ-
ЈАНСА, ПАРТИЈА ЗА ДВИЖЕЊЕ НА ТУРЦИТЕ ВО 
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МАКЕДОНИЈА, СОЈУЗ НА РОМИТЕ ОД МАКЕДО-
НИЈА, НОВА АЛТЕРНАТИВА, ОБЕДИНЕТИ ДЕ-
МОКРАТСКИ СИЛИ НА РОМИТЕ, ПАРТИЈА ЗА ИН-
ТЕГРАЦИЈА НА РОМИТЕ, ПАРТИЈА ЗА ЦЕЛОСНА 
ЕМАНЦИПАЦИЈА НА РОМИТЕ, СРПСКА НАПРЕД-
НА СТРАНКА ВО МАКЕДОНИЈА,  НАРОДНО ДВИ-
ЖЕЊЕ ЗА МАКЕДОНИЈА,  ПАРТИЈА НА ПРАВ-
ДАТА,  ТРАЈНО МАКЕДОНСКО РАДИКАЛНО ОБЕ-
ДИНУВАЊЕ, ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА РО-
МИТЕ, АЛИЈАНСА ЗА ПОЗИТИВНА МАКЕДОНИЈА,  
ОБЕДИНЕТА ПАРТИЈА ЗА ЕДНАКВОСТ НА РО-
МИТЕ, ДВИЖЕЊЕ ЗА РЕФОРМИ – АЛБАНСКА ДЕ-
МОКРАТСКА ПАРТИЈА, ЛЕВИЦА, УНИТЕТИ,   
ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКИ ПРЕСПОРИТЕТ, РО-
МИ ОБЕДИНЕТИ ОД МАКЕДОНИЈА, МАКЕДОН-
СКА ОБЕДИТЕЛНА РЕФОРМСКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
– РАБОТНИЧКА ПАРТИЈА. 

Согласно член 25 од Законот за финансирање на по-
литичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 
86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), политичка-
та партија подготвува извештај од регистар за добиени-
те донации, кој го доставува најдоцна до 31 март за 
претходната година заедно со годишниот финансиски 
извештај од членот 27 од овој закон до Државниот за-
вод за ревизија.  

Согласно член 26 од Законот за финансирање на по-
литичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 
86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13),  надзорот 
над финансиско-материјалното работење на политич-
ките партии го врши Државниот завод за ревизија сог-
ласно истиот се спроведува секоја календарска година 
за претходната година. Исто така, годишната сметка за 
финансиското работење, согласно со законските про-
писи, политичките партии ја доставуваат до: Управата 
за јавни приходи, Централниот регистар и Државниот 
завод за ревизија, а должни се да ја објават на своите 
веб страни.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Согласно член 27 од Законот за финансирање на по-

литичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 

86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), политич-

ките партии, најдоцна до 31 март изготвуваат годишен 

финансиски извештај за претходната година. Извешта-

јот го содржи финансиското работење на сметката на 

политичката партија, како и потсметките на локалните 

ограноци и потсметката на партиско истражувачко – 

аналитичкиот центар на партијата. 

Согласно член 27-а годишниот финансиски извеш-

тај политичката партија е должна јавно да го објави на 

своја веб страна, најдоцна до 30 април во тековната го-

дина за претходната година.  

Со оглед дека партиите наведени во оваа одлука не 

постапиле согласно член 25, 26 и 27 од  Законот за фи-

нансирање на политичките партии („Службен весник 

на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09 , 148/11, 142/12 и 

23/13), согласно член 27-б став 4  од истиот закон, а по 

предлог на Државниот завод за ревизија, се одлучи ка-

ко во диспозитивот на оваа одлука. 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука политички-

те партии можат да поведат управен спор пред Управ-

ниот суд во рок од 30 дена од денот на објавување на 

истата во „Службен весник на Република Македонија“. 

   

Бр. 11-2609/2  

25 април 2018 година Министер за правда, 

Скопје Билен Саљији, с.р. 
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