
Закон за изменување и дополнување на Законот за 
здруженија и фондации 

Член 1 

Во Законот за здруженија и фондации („Службен весник на Република Македонија” 
број 52/10 и 135/11), во членот 40 став 2 зборовите: „во пишан облик и” се бришат. 

Член 2 

Во членот 42 став (1) по зборот „поднесува” се става запирка и се додаваат зборовите: 
„непосредно, по пошта или во електронска форма,”. 

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:  
„(3) Во пријавата од ставот (1) на овој член, застапникот од ставот (2) на овој член ќе го 
наведе начинот на кој ќе комуницира со институцијата, односно дали ќе комуницира 
усно, во писмена форма или во електронска форма.”.  

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5). 

Член 3 

Членот 43-а се менува и гласи: 

„Доколку регистарот со решение го одбил барањето за издавање на решение или пак 
не донесе решение за одбивање на барањето во рокот утврден во членот 43 став (1) од 
овој закон, подносителот на барањето има право на жалба во рок од 15 дена од денот 
на приемот на решението на Регистарот, односно по истекот на рокот од членот 43 
став (1) од овој закон до Државната комисија за одлучување во управна постапка и 
постапка од работен однос во втор степен.“. 

Член 4 

Член 43-б се брише. 

Член 5 

Во членот 46 став (1) по зборот „пријава” се става запирка и се додаваат зборовите: 
„непосредно, по пошта или во електронска форма,”. 

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:  
„(3) Во пријавата од ставот (1) на овој член, застапникот од ставот (2) на овој член ќе го 
наведе начинот на кој ќе комуницира со институцијата, односно дали ќе комуницира 
усно, во писмена форма или во електронска форма.”.  

Ставот (3) станува став (4). 

 



Член 6 

Во член 76 ставот (1) се менува и гласи:  
“Здружението или фондацијата поднесува барање за добивање на статус на 
организација од јавен интерес непосредно, по пошта или во електронска форма, до 
Комисијата за организации со статус од јавен интерес. Во барањето ќе го наведе 
начинот на кој сака да комуницира со Комисијата, односно дали ќе комуницира усно, 
во писмена форма или во електронска форма.“.  

Во ставот (2) зборовите: „Кон барањето се поднесува и” се заменуваат со зборовите: 
„За стекнување на статус на организација од јавен интерес потребни се следните 
докази”. 

Ставот (3) се менува и гласи:  
(3) Овластеното службено лице од Министерството за правда кое ја води постапката е 
должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето од ставот (2) на овој член 
да ги побара доказите од ставот (2) алинеи 1, 11 и 12 на овој член од надлежниот јавен 
орган.“.  

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:  
„(4) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани 
доказите од ставот (3) на овој член е должно да ги достави бараните докази во рок од 
три дена од денот на приемот на барањето.“.  

Став (4) станува став (5). 

Член 7 

По членот 95 се додава нов член 95-а, кој гласи: 

„Член 95-а 

Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на овластеното службено лице од Министерството за правда ако не ги 
побара доказите по службена должност во рокот утврден во членот 76 став (3) од овој 
закон. 

Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се 
побарани доказите ако не ги достави бараните докази во рокот утврден во членот 76 
став (4) од овој закон. 

За прекршоците од ставовите (1), (2) на овој член прекршочна постапка води и 
прекршочна санкција изрекува надлежен суд.“. 

 

 



Член 8 

Започнатите постапки до денот на започнување на примената на овој закон ќе завршат 
согласно со законот по кој биле започнати. 

Член 9 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе започне да се применува со започнување на примената на Законот 
за општата управна постапка согласно со членот 141 од Законот за општата управна 
постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15). 

 


