
 

Врз пснпва на шлен 126 став 1 пд Уставпт на Република Северна Македпнија и шлен 36 став 1 пд 

Закпнпт за Владата на Република Македпнија („Службен весник на Република Македпнија“ бр. 

59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 

140/18 и „Службен весник на Република Северна Македпнија“ бр. 98/19), Владата на 

Република Северна Македпнија, на седница, пдржана на 16 април 2020 гпдина, дпнесе 

 

УРЕДБАСО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДОНАЦИИ И ЗА СПОНЗОРСТВА ВО 

ЈАВНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 („Службен весник на РСМ“ бр. 103/20)  

Член 1 

Закпнпт за дпнации и за сппнзпрства вп јавните дејнпсти („Службен весник на Република 

Македпнија“ бр. 47/06, 86/08, 51/11, 28/14 и 153/15), ќе се применува за време на траеое на 

впнредната спстпјба, дпкплку сп пваа уредба сп закпнска сила не е ппинаку уреденп. 

За утврдуваое на јавнипт интерес и за пстваруваое на данпшнптп ппттикнуваое за дпнациии 

вп јавните дејнпсти, за време на траеое на впнредната спстпјба се применуваат пдредбите пд 

пваа уредба сп закпнска сила. 

 

Член 2 

Јавнипт интерес на дпнацијата вп финансиски средства, дпбра и услуги, шиј примател на 

дпнацијата се бучетските кприсници, сп цел да се рещат спстпјбите щтп се предизвикани на 

теритпријата на Република Северна Македпнија пд Кпрпнавируспт COVID 19, се смета за 

утврден спгласнп пваа уредба сп закпнска сила. 

За дпнацијата пд став 1 на пвпј шлен не се спрпведува ппстапка за пптврдуваое на јавен 

интерес вп Министерствптп за правда.  

За секпја друга дпнација вп јавните дејнпсти, ппфатена сп шленпт 2 пд Закпнпт за дпнации и за 

сппнзпрства вп јавните дејнпсти („Службен весник на Република Македпнија“ бр. 47/06, 86/08, 

51/11, 28/14 и 153/15), сп исклушпк на дпнацијата пд став 1 на пвпј шлен, ппстапката за 

пптврдуваое на јавнипт интерес се спрпведува вп хартиена фпрма или пп електрпнски пат. 

Бараоетп за пптврдуваое на јавен интерес за дпнацијата пд став 3 на пвпј шлен, се ппднесува 

вп хартиена фпрма или вп фпрма на електрпнски или дигитализиран дпкумент, а 

дпкументацијата щтп се дпставува вп прилпг на бараоетп, се дпставува вп хартиена фпрма или 

вп дигитализирана фпрма спгласнп шленпт 9 пд Закпнпт за електрпнски дпкументи 

електрпнска идентификација и дпверливи услуги. 

Бараоата и дпкументацијата вп прилпг на бараоетп пд ставпт 4 на пвпј шлен, се дпставуваат дп 

архивата на Министерствптп за правда дпкплку се ппднесуваат вп хартиена фпрма, а дпкплку 

се дпставуваат вп дигитализирана фпрма се дпставуваат дп пфицијалната електрпнска ппщта 

на Министерствптп за правда. 

За дпнацијата пд став 3 на пвпј шлен, Министерствптп за правда дпнесува рещение вп хартиена 

фпрма или вп електрпнска фпрма пптврдена единственп сп електрпнски пптпис на 

ракпвпднптп лице или пд негп пвластенп лице или рещение вп дигитализирана фпрма 



 

спгласнп шленпт 9 пд Закпнпт за електрпнски дпкументи, електрпнска идентификација и 

дпверливи услуги. 

Вп ппстапката за пптврдуваое на јавен интерес за дпнацијата пд став 3 на пвпј шлен, 

Министерствптп за правда врщи прибавуваое и размена на дпкази и ппдатпци пп службена 

дплжнпст вп електрпнска фпрма, спгласнп пдредбите пд Закпнпт за прибавуваое и размена на 

дпкази и ппдатпци пп службена дплжнпст. 

 

Член 3 

За пстваруваое на данпшнптп ппттикнуваое за дпнација вп финансиски средства кпн 

бучетските кприсници-приматели на дпнација пд шленпт 2 ставпт 1 пд пваа уредба сп закпнска 

сила, шија цел е да се рещат спстпјбите щтп се предизвикани на теритпријата на Република 

Северна Македпнија пд Кпрпнавируспт COVID 19, физишкптп лице-давател на дпнацијата, дп 

Управата за јавни прихпди, најдпцна дп 31 јануари вп гпдината кпја следи пп гпдината вп кпја 

ги дпниралп средствата, дпставува Извещтај за дпнирани финансиски средства на бучетски 

кприсник за време на впнредна спстпјба,на пбразец „ДЛД-ФЛ-ИД/К19” кпн кпј прилпжува 

кппија пд дпгпвпрпт за дпнација, писмена пптврда за примена дпнација, какп и дпказ за 

уплатени финансиски средства дп Управата за јавни прихпди преку системпт „e-Перспнален 

данпк”. 

Извещтајпт пд ставпт 1 на пвпј шлен е даден вп Прилпг кпј е спставен дел на пваа уредба сп 

закпнска сила. За пстваруваое на данпшнптп ппттикнуваое за дпнација вп финансиски 

средства, дпбра и услуги кпн бучетските кприсници-приматели на дпнација пд шленпт 2 ставпт 

1 пд пваа уредба сп закпнска сила, шија цел е да се рещат спстпјбите щтп се предизвикани на 

теритпријата на Република Северна Македпнија пд Кпрпнавируспт COVID 19, правнптп лице-

давател на дпнацијата, дп Управата за јавни прихпди дпставува данпшен биланс кпн кпј 

прилпжува кппија пд дпгпвпрпт за дпнација, писмена пптврда за примена дпнација, какп и 

дпказ за уплата на средствата. 

Дпкументацијата пд ставпвите 1 и 3 на пвпј шлен се дпставува вп електрпнска фпрма. 

Бучетскипт кприсник - примател на дпнација вп финансиски средства, дпбра и услуги, шија цел 

е да се рещат спстпјбите щтп се предизвикани на теритпријата на Република Северна 

Македпнија пд Кпрпнавируспт COVID 19, е дплжен дп 31 декември 2020 гпдина, дп Управата 

за јавни прихпди да дпстави извещтај пп електрпнски пат и вп електрпнска фпрма за примени 

дпнации спгласнп пваа уредба сп закпнска сила, кпј треба да ги спдржи следните ппдатпци: 

единственипт данпшен брпј, пднпснп единственипт матишен брпј на граданинпт, називпт, 

пднпснп иметп и презиметп на давателпт на дпнацијата, изнпспт на дпнацијата вп финансиски 

средства, изнпспт на дпнацијата вп дпбра и услуги, вкупнипт изнпс на дпнацијата, брпјпт и 

датумпт на дпгпвпрпт за дпнација и брпјпт и датумпт на пптврдата за примена дпнација. 

Член 4 

За секпја друга дпнација вп јавните дејнпсти, ппфатена сп шленпт 2 пд Закпнпт за дпнации и за 

сппнзпрства вп јавните дејнпсти („Службен весник на Република Македпнија“ бр. 47/06, 86/08, 

51/11, 28/14 и 153/15) кпја се дава за време на траеое на впнредната спстпјба, сп исклушпк на 

дпнацијата пд шлен 2 став 1 пд пваа уредба сп закпнска сила, ппстапката за данпшнп 

ппттикнуваое сп враќаое на данпкпт на дпдадена вреднпст се спрпведува вп хартиена фпрма 

или пп електрпнски пат. 



 

Бараоетп за враќаое на данпкпт на дпдадена вреднпст на врщителпт на прпметпт за 

дпнацијата пд став 1 на пвпј шлен и дпкументацијата щтп се дпставува вп прилпг на бараоетп 

се ппднесува дп Министерствптп за финансии вп хартиена фпрма или вп електрпнска фпрма. 

Кпга предмет на дпнацијата пд став 1 на пвпј шлен се финансиски средства, бараоетп за 

враќаое на данпкпт на дпдадена вреднпст се ппднесува на пбразец (ЗДС/ФС-ДДВ), прппищан 

сп Правилникпт за нашинпт на спрпведуваое на данпшнптп ппттикнуваое кпга примател на 

дпнација дпбива финансиски средства и истите ги кпристи за плаќаое на набавки на дпбра и 

услуги сп цел за реализација на јавнипт интерес, какп и фпрмата и спдржината на бараоетп за 

враќаое на данпк на дпдадена вреднпст на врщителпт на прпметпт кпга примател на дпнација 

дпбива финансиски средства и истите ги кпристи за плаќаое на набавки на дпбра и услуги какп 

и пптребната дпкументација („Службен весник на Република Македпнија“ бр.78/14). 

Кпга предмет на дпнацијата пд став 1 на пвпј шлен се дпбра и услуги, бараоетп за враќаое на 

данпкпт на дпдадена вреднпст се ппднесува на пбразец (ЗДС/ДУ-ДДВ), прппищан сп 

Правилникпт за нашинпт на спрпведуваое на данпшнптп ппттикнуваое при прпмет на дпбра и 

услуги пд давателпт кпн примателпт на дпнацијата, изврщен за реализација на дпнација пд 

јавен интерес, какп и фпрмата и спдржината на бараоетп за враќаое на данпк на дпдадена 

вреднпст на врщителпт на прпметпт, при прпмет на дпбра и услуги пд давателпт кпн 

примателпт на дпнацијата какп и пптребната дпкументација („Службен весник на Република 

Македпнија“ бр.78/14). 

Кпн бараоата пд ставпвите 3 и 4 на пвпј шлен, се прилпжуваат следните дпкументи какп 

дпкази: 

- фактура вп електрпнска фпрма (pdf или друг електрпнски фпрмат) спгласнп Уредбата сп 

закпнска сила за примена на Закпнпт за данпкпт на дпдадена вреднпст за време на впнредна 

спстпјба или фактура вп хартиена фпрма пд врщителпт на прпметпт, за прпметпт на дпбра и 

услуги издадена кпн примателпт на дпнацијата, вп кпја изнпспт на данпкпт на дпдадена 

вреднпст е искажан вп денари; 

- рещение сп кпе се пптврдува јавнипт интерес на дпнацијата, вп хартиена фпрма или вп 

електрпнска фпрма пптврдена единственп сп електрпнски пптпис на ракпвпднптп лице или пд 

негп пвластенп лице или рещение вп дигитализирана фпрма спгласнп шленпт 9 пд Закпнпт за 

електрпнски дпкументи, електрпнска идентификација и дпверливи услуги, дпнесенп пд 

Министерствптп за правда спгласнп шленпт 2 пд пваа уредба сп закпнска сила, и 

- кппија пд налпг за јавни прихпди (Образец ПП-50) за изврщена уплата на данпк на дпдадена 

вреднпст на сппдветната уплатна сметка. 

Кпга бараоата пд ставпвите 3 и 4 на пвпј шлен и дпкументацијата пд ставпт 5 на пвпј шлен се 

ппднесуваат електрпнски и се дпставуваат вп електрпнска фпрма, ппднесуваоетп се врщи на 

ппсебна е-маил адреса утврдена пд Министерствптп за финансии. 

Министерствптп за финансии, вп рпк пд седум дена пд денпт на дпставуваое на бараоата и 

дпкументацијата, гп пптврдуваат приемпт на кпмплетнптп бараое. 

 

Бр. 44-2954/1 

16 април 2020 гпдина 

 Скппје 


