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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1301. 

Врз основа на член 91, став 1, алинеја 11 од Уставот 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 52/01), како и врз основа на член 
36, став 6 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07 и 19/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
2.06.2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ И ШЕФ 
НА ГЕНЕРАЛНИОТ КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА ВО АВСТРАЛИЈА СО  
СЕДИШТЕ ВО МЕЛБУРН 

 
Член 1 

1. За Генерален конзул и шеф на Генералниот кон-
зулат на Република Македонија во Мелбурн, Австрали-
ја се именува Саво Сибиноски, ополномоштен мини-
стер во Генералниот конзулат на Република Македони-
ја во Австралија, со седиште во Мелбурн. 

 
Член 2 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
  Бр. 52/1                      Претседател на Владата 

2 јуни 2008 година                 на Република Македонија, 
         Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1302. 

Врз основа на член 91, алинеја 11 од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 52/91), член 36, став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07 и 19/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
2.06.2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ И ШЕФ 
НА ГЕНЕРАЛНИОТ КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА 

ГЕРМАНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО МИНХЕН 
 

Член 1 
1. За Генерален конзул и шеф на Генералниот кон-

зулат на Република Македонија во Сојузна Република 
Германија, со седиште во Минхен, се именува Васко 
Грков, директор на Директоратот на втора билатерала 
при Министерството за надворешни работи на Репуб-
лика Македонија. 

Член 2 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
  Бр. 62/1                       Претседател на Владата 

2 јуни 2008 година                 на Република Македонија, 
         Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1303. 

Врз основа на член 91, алинеја 11 од Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), член 36, став 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 
37/06, 115/07 и 19/08), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 2.06.2008 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ И ШЕФ 
НА ГЕНЕРАЛНИОТ КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО САД, СО СЕДИШТЕ ВО 

ЧИКАГО 
 

Член 1 
1. За Генерален конзул и шеф на Генералниот кон-

зулат на Република Македонија во САД, со седиште во 
Чикаго, се именува Јовица Палашевски, Раководител 
на секторот за билатерални економски односи на Дире-
кторатот за економска дипломатија при Министерство-
то за надворешни работи на Република Македонија. 

 
Член 2 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
  Бр. 64/1                       Претседател на Владата 

2 јуни 2008 година                 на Република Македонија, 
         Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1304. 

Врз основа на член 91, алинеја 11 од Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), член 36, став 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 
37/06, 115/07 и 19/08), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 2.06.2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ И ШЕФ 
НА ГЕНЕРАЛНИОТ КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО САД, СО СЕДИШТЕ ВО ЊУЈОРК 

 
Член 1 

1. За Генерален конзул и шеф на Генералниот конзу-
лат на Република Македонија во САД, со седиште во Њу-
јорк се именува Ѕвонко Муцунски, претседател на Коми-
сијата за односи со верски заедници и религиозни групи. 

 
Член 2 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
  Бр. 65/1                       Претседател на Владата 

2 јуни 2008 година                 на Република Македонија, 
         Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
1305. 

Врз основа на член 15, став 4 од Законот за донации 
и за спонзорства во јавните дејности („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 47/2006), министерот за 
финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДАНОЧНИТЕ ПОТТИК-
НУВАЊА КАЈ ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ 

ЗА ДОНАЦИИТЕ ВО ЈАВНИТЕ ДЕЈНОСТИ 
 

Член  1 
Со овој правилник се уредува спроведувањето на 

даночните поттикнувања кај данокот на додадена вред-
ност за прометот на добра и услуги извршени за реали-
зација на донацијата. 

 
Член  2 

Даночните поттикнувања се остваруваат со обезбе-
дување средства од Буџетот на Република Македонија 
за плаќањето на данокот на додадена вредност за 
прометот во земјата искажан во фактурите  за реализи-
рање на донацијата.  
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Член  3 
(1) За обезбедување средства од Буџетот на Репуб-

лика Македонија за плаќање на данокот за додадена 
вредност се доставува поднесок до Министерството за 
финансии. 

(2) Со поднесокот од став 1 на овој  член се прило-
жуваат следните документи: 

1. Барање за обезбедување средства од Буџетот на 
Република Македонија за плаќање на данокот на дода-
дена вредност за прометот на добра и услуги во земјата 
финансиран со парични средства од донациите во јав-
ните дејности, кое се поднесува на образец А3-Д и се 
доставува во два примерока; 

2. Фактура во оригинал за извршениот промет од 
вршителот на прометот, во која треба да се внесе бро-
јот и датумот на решението донесено од Министерст-
вото за правда со кое се потврдува јавниот интерес на 
донацијата и името на примателот на донацијата, а из-
носот на данокот на додадена вредност да е искажан во 
денари; 

3. Копија од решението донесено од Министерство-
то за правда со кое се потврдува јавниот интерес на 
донацијата; и 

4. Копија од договорот за донацијата помеѓу дава-
телот и примателот на донацијата. 

(3) Образецот А3-Д е даден во прилог и е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член  4 

Износот на пресметаниот данок на додадена вред-
ност во фактурата за прометот во земјата при реализи-
рање на донацијата од член 1 на овој правилник  се уп-
латува со налог за јавни приходи (Образец ПП-50) на 
Трезорска сметка 100000000063095 - Народна банка на 
Република Македонија,  уплатна сметка 840 - (ознака 
на општината) - 02902, цел на дознака: ДДВ по основ 
на донации, приходна шифра: 714119. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член  5 
(1) За остварување на ослободувањето од данокот 

на додадена вредност на надоместоците за комуника-
циска услуга која се користи за донирање согласно чле-
нот 15 став 3 од Законот за донации и за спонзорства 
во јавните дејности, се користат поединечни броеви од 
форматот на броеви за услуги со посебна цена на чине-
ње  на повикот кон тие броеви според Планот за нуме-
рација на јавните комуникациски мрежи и услуги на 
Република Македонија  и тоа: 

а) негеографски броеви од серијата 05 за оператори 
на јавни електронски комуникациски мрежи, даватели 
на јавни електронски комуникациски услуги и давате-
ли на услуги  и  

б) серија на броеви за посебни услуги, со почетни 
две цифри 14. 

(2) Правото на одбивка на претходниот данок, сог-
ласно Законот за данокот на додадена вредност, се ос-
тварува само за оној дел кој отпаѓа на  надоместокот  за 
комуникациската услуга од став 1 на овој член. 

(3) Доколку надоместокот за комуникациска услуга 
е платен во бруто изност на корисникот на услугата му 
припаѓа износот на веќе платениот данок на додадена 
вредност што одговара на донираниот износ.  

Член  6 
Лицето задолжено за спроведување на донацијата 

за секоја измена во врска со донацијата треба да го 
информира Министерството за финансии.  

Член  7 
Со денот на влегување во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за спроведување на 
даночните поттикнувања кај данокот на додадена вред-
ност (ДДВ) за донациите во јавните дејности (“Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 90/2007).  

Член 8 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр.11-22452/2 
10 јуни 2008 година                           Министер, 

    Скопје                            д-р Трајко Славески, с.р. 
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ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
1306. 

Врз основа на член 18 и член 35 став 1 од Изборни-
от законик („Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 40/2006), Државната изборна комисија на седни-
цата одржана на 9 и 10 мај 2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЧЛЕНОВИ И НИВ-
НИ ЗАМЕНИЦИ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ  

КОМИСИИ 
 
I. Во Одлуката за именување на претседатели, чле-

нови и нивни заменици на општинските изборни коми-
сии („Службен весник на Република Македонија” бр. 
55/2006, 58/2006, 72/2006, 75/2006, 2/2007, 53/2008, 
60/2008, 65/2008 и 67/2008) се вршат следните измени:  

1. Во делот на Општинската изборна комисија Го-
стивар претседателот Рафет Хајдари од Министерство-
то за надворешни работи,  се разрешува. 

За претседател се именува Љуљзим Јашари од 
Управата за јавни приходи. 

2. Во делот на Општинската изборна комисија Са-
рај претседателот Фари Реџепи од Општина Сарај,  се 
разрешува. 

За претседател се именува Нафие Селмани од Град 
Скопје. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Во делот на Општинската изборна комисија Те-
тово претседателот Кадри Кадрија од Министерство за 
здравство,  се разрешува. 

За претседател се именува Љуан Каримани од Генера-
лен секретаријат на Владата на Република Македонија. 

4. Во делот на Општинската изборна комисија Лип-
ково претседателот Нусрет Шабани од Биро за развој 
на образованието,  се разрешува. 

За претседател се именува Ваедин Даути од Мини-
стерство за економија. 

5. Во делот на Општинската изборна комисија Бр-
веница претседателот Сауби Зенуни од Општина Брве-
ница,  се разрешува. 

За претседател се именува Ибрахим Ајдари од Оп-
штина Брвеница. 

6. Во делот на Општинската изборна комисија Бо-
говиње претседателот Шпетим Нуредини од Мини-
стерство за економија, се разрешува. 

За претседател се именува Абдилгафар Синани од 
Министерство за земјоделство, шумарство и водосто-
панство. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на oбјавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”. 

  
Бр. 10-1434/1                       Претседател 

11 јуни 2008 година      на Државната изборна комисија 
          Скопје                           Јован Јосифовски, с.р. 
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