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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ДОНАЦИИ И ЗА СПОНЗОРСТВА ВО ЈАВНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.28 од 06.02.2014 година 

 

Член 1 

Во Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности („Службен весник на 

Република Македонија“ број 47/2006, 86/2008 и 51/11), членот 4 се менува и 

гласи: 
„(1) Давателот и примателот на донацијата и спонзорството склучуваат договор 

во писмена форма, согласно со Законот за облигационите односи. 

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, кога примател на донација е 

здружение или фондација која се стекнала со статус на организација од јавен 

интерес согласно со Законот за здруженија и фондации или кога примател на 
донација е здружение или фондација која согласно со основачкиот акт е основана 

за конкретна финансиска поддршка во врска со јавен интерес утврден со закон, 

може да не се склучува договор во писмена форма, при што како основ за 

даночно поттикнување ќе се смета извршената уплата на финансиски средства на 

посебна трансакциска сметка на примателот на донацијата за таа намена, од 

моментот на упис во регистар на здружение или фондација согласно со закон до 
конечното остварување на јавниот интерес за кој се дава конкретна финансиска 

поддршка. 

(3) Во случај на прибирање на средства преку теледавања, примателот на 

донацијата обезбедува потврда за примени средства преку телефонска сметка од 

телеоператорот на месечно ниво, доколку периодот во кој сметката за донации е 
отворена е подолг од еден месец. 

(4) Во случај на прибирање на средства од организирани настани, организаторот 

на настанот средствата прибрани за донацијата ги уплатува на трансакциската 

сметка на примателот на донацијата во рок од 30 дена од денот на завршувањето 

на настанот. 
(5) Предмет на договорот од ставот (1) на овој член мора да биде остварување на 

јавен интерес определен со членот 3 точка 4 од овој закон. 

(6) За донации од членот 3 точка 1 од овој закон на барање на давателот 

примателот му издава писмена потврда. 

(7) Формата, содржината и начинот на издавање на писмената потврда од ставот 

(6) на овој член ги пропишува министерот за правда.“ 
 

Член 2 

Во членот 7 ставот (3) се менува и гласи: 

„Примателот на донацијата станува сопственик на донацијата и ја користи 

исклучиво за: 
- намената определена во договорот за донација од членот 4 став (1) од овој 

закон, 

- намената за која е отворена посебна трансакциска сметка, односно за целта на 

дознаката во платниот налог со кој се донира, во случај на жирални давања, 

- намената за која е отворена телефонска сметка во случај на теледавање и 
- целта за која е организиран настан, кога станува збор за прибирање на 

средства на организирани настани.” 

 

Член 3 

Членот 13 се менува и гласи: 
„(1) Физичко лице кое донира финансиски средства на правно лице според 

одредбите од овој закон, a врз основа на договорот за донација, има право на 

намалување на пресметан, а неплатен персонален данок на доход или враќање 
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на платен персонален данок на доход утврден врз основа на неговата годишна 
даночна пријава (образец ПДД - ГДП) во висина на донацијата, но не повеќе од 

20% од износот на неговиот годишен персонален данок на доход, а најмногу до 

24.000 денари. За остварување на даночното поттикнување физичкото лице - 

давател на донацијата кон годишната даночна пријава доставува копија од 

договорот за донација, копија од решението донесено од Министерството за 

правда со кое се потврдува јавниот интерес на донацијата, писмена потврда за 
примена донација, како и доказ за уплатата на средствата. 

(2) Персонален данок на доход не се плаќа на примањата по основ на примени 

донации во согласност со одредбите од овој закон. 

(3) Начинот на спроведување на даночното поттикнување кај персоналниот данок 

на доход од ставовите (1) и (2) на овој член го пропишува министерот за 
финансии.” 

 

Член 4 

Членот 14 се менува и гласи: 

„(1) На даночниот обврзник на данокот на добивка кој донирал средства на 
правно лице износот на дадената донација во тековната година според одредбите 

на овој закон му се признава како расход во висина до 5% од вкупниот приход. 

(2) На даночниот обврзник на данокот на добивка кој спонзорирал средства на 

правно лице износот на даденото спонзорство во тековната година според 

одредбите од овој закон му се признава како расход во висина до 3% од вкупниот 

приход. 
(3) За остварување на даночното поттикнување од ставовите (1) и (2) на овој 

член правното лице - давател на донацијата кон Даночниот биланс доставува 

копија од договорот за донација, копија од решението донесено од 

Министерството за правда со кое се потврдува јавниот интерес на донацијата, 

писмена потврда за примена донација, како и доказ за уплатата на средствата. 
(4) Начинот на спроведување на даночното поттикнување кај данокот на добивка 

од ставовите (1) и (2) на овој член го пропишува министерот за финансии.” 

 

Член 5 

Членот 15 се менува и гласи: 
„(1) Прометот на добра и услуги од давателот кон примателот на донацијата, 

извршен за реализација на донација од јавен интерес, во согласност со овој 

закон, се смета како промет согласно со членовите 3 став (3) точки 1 и 2 и 6 став 

(3) точки 1 и 2 од Законот за данокот на додадена вредност. 

(2) За плаќање на данокот на додадена вредност кој е пресметан во фактурата за 
прометот наведен во ставот (1) на овој член и уплатен од вршителот на прометот 

на добра и услуги на посебна сметка во Буџетот на Република Македонија, се 

обезбедуваат средства од Буџетот на Република Македонија. Уплатениот данок се 

враќа на вршителот на прометот врз основа на доставено барање од примателот 

на донацијата. 

(3) Начинот на спроведување на даночното поттикнување од ставот (1) на овој 
член, како и формата и содржината на барањето од ставот (2) на овој член ги 

пропишува министерот за финансии.” 

 

Член 6 

По членот 15 се додаваат два нови члена 15-а и 15-б, кој гласат: 
 

„Член 15-а 

(1) Кога примател на донација добива финансиски средства и истите ги користи 

за плаќање на набавки на добра и услуги со цел за реализација на јавниот 

интерес, пресметаниот данок на додадена вредност во фактурата за прометот на 
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добра и услуги издадена кон примателот на донацијата и уплатен од вршителот 
на прометот на посебна сметка во Буџетот на Република Македонија, се враќа на 

вршителот на прометот врз основа на доставено барање од примателот на 

донацијата. 

(2)Начинот на спроведување на даночното поттикнување од ставот (1) на овој 

член, како и формата и содржината на барањето од ставот (1) на овој член ги 

пропишува министерот за финансии. 
 

Член 15-б 

(1) Од данокот на додадена вредност без исклучување на правото на одбивка на 

претходниот данок се ослободува: 

а) услуга за право на влез на културен, спортски или друг јавен настан, доколку 
целокупниот приход е наменет и се употребува за финансирање на активност од 

јавен интерес определен со членот 3 точка 4 од овој закон и 

б) услуга од страна на телекомуникациски оператор со која се овозможува 

донирање на парични средства за финансирање на активност од јавен интерес 

определен со членот 3 точка 4 од овој закон. 
(2) Начинот на спроведување на даночното поттикнување од ставот (1) на овој 

член го пропишува министерот за финансии.” 

 

Член 7 

Во членот 21 став (1) по зборот „давателот“ се додаваат зборовите: „или 

примателот“. 
Во ставот 2 по зборот “спонзорство“ точката се заменува со запирка и се додаваат 

зборовите: “освен во случаите од членот 4 став (2) од овој закон кога примател 

на донацијата е здружение, односно фондација, примателот на донацијата кон 

барањето од ставот (1) на овој член го приложува основачкиот акт на 

примателот, решение за стекнување на статус на организација од јавен интерес 
за организации од јавен интерес кои го стекнале тој статус согласно со Законот за 

здруженија и фондации, тековна состојба на примателот издадена од 

Централниот регистар на Република Македонија не постара од шест месеци, извод 

од уплатените средства на посебната трансакциска сметка на примателот на 

донацијата и писмена изјава заверена на нотар со која под полна материјална и 
кривична одговорност изјавува дека нема склучено писмен договор со давателот 

на донацијата.“ 

 

Член 8 

Во членот 23 став 1 во заградата по бројот „4“ се додаваат зборовите: „став (1) од 
овој закон“. 

 

Член 9 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“. 

 


