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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
 
Врз основа на член 85 став 2 од Законот за здруженија и фондации („Службен весник 

на Република Македонија” бр.52/10), министерот за финансии, донесе 
 

П Р А В И Л Н И К  
ЗА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДЕЛОВНИОТ И 

ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ЗДРУЖЕНИЈАТА И ФОНДАЦИИТЕ СО 
СТАТУС ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува образецот за формата и содржината на деловниот и 
финансискиот извештај за здруженијата и фондациите со статус од јавен интерес. 

 
Член 2 

Здруженијата и фондациите со статус од јавен интерес податоците за: профилот на 
здружението и фондацијата со статус од јавен интерес, буџетот, активностите со кои е 
спроведена програмата за работа и за транспарентноста и отчетноста во работењето ги 
внесува на образецот “Деловен извештај за периодот од ___ до___20__ година”,  а 
приходите и расходите за вршење на дејноста од јавен интерес ги внесува на образецот 
“Финансиски извештај за периодот од ___ до___20__ година”, дадени во прилог 1 и 2 кои 
се составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Во образецот Деловен извештај, позицијата под реден број 1. Општи податоци за 
организацијата со статус од јавен интерес, ги содржи следните податоци: назив на 
здружението и фондацијата од јавен интерес; седиште; податоци за контакт: адреса, 
телефонски број, факс, е-пошта и веб страница; видот на дејноста од јавен интерес 
определена со закон; години на дејствување; нивото на дејствување: локално, општинско, 
регионално или национално; организациска структура; човечки ресурси и членство во 
домашни и меѓународни мрежи.  

Позицијата под реден број 2. Буџет,  содржи податоци за вкупниот буџет за периодот 
на известување и за изворите на финансирање со наведување на поединечните износи и 
нивното процентуално учество во вкупниот буџет. 

Позицијата под реден број 3. Резиме на програмата за работа, содржи наративен опис 
на спроведените проекти и активности за периодот на известување. Наративниот опис за 
секој од спроведените проекти содржи податоци за: името на проектот; општата цел на 
проектот т.е. важноста на проектот за општеството и нејзината усогласеност со мисијата 
на здружението и фондацијата од јавен интерес; целта на проектот т.е. причината за 
реализација на проектот и промената што е постигната со неговата реализација; целната 
група и целното подрачје опфатени со реализацијата на проектот; периодот на 
спроведување и објаснувања доколку периодот на спроведување е поинаков од 
планираното; носителот, партнерите и спроведувачите на проектот и улогата и 
одговорноста на секој од нив; изворите на средствата за финансирање и алокација на 
средствата; опис на активностите/инструментите за реализација на проектот, активностите 
кои не се реализирале и причините за отстапувањата од планираните активности; 
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резултатите постигнати со реализација на активностите; заклучоци и планови за во иднина 
во врска со проектот.  Здружението и фондацијата од јавен интерес во оваа позиција 
презентира и дополнителни релевантни податоци кои придонесуваат кон објективно 
презентирање и оценка на постигнатите резултати. 

Позицијата под реден број 4. Транспарентност и отчетност, содржи информации за: 
вредноста на имотот на последниот ден од периодот за кој се известува или годишниот 
приход остварен во период на известување; извршени статусни промени; постоење судир 
на интереси во работењето на здружението и фондацијата; поведување на постапка за 
престанок и за забрана на работата на здружението и фондацијата согласно закон; 
поведување на постапка за стечај или ликвидација; постоење на блокирана трансакциска 
сметка; потврда дека деловниот и финансискиот извештај се објавени на веб страницата 
на здружението и фондацијата. Оваа позиција кај здружението и фондацијата со статус од 
јавен интерес кои согласно закон имаат обврска за ревизија на финансиското работење,  
содржи и информација дека ревизијата е извршена и дека извештајот на независниот 
ревизор е објавен на веб страницата на здружението и фондацијата.  

 
Член 4 

При пополнувањето на образецот “Финансиски извештај за периодот од ___ до___20__ 
година”, субјектите од член 1 од овој правилник ги внесуваат податоците во определените 
позиции од колоната 2, од групата на сметките согласно со Правилникот за сметковниот 
план и Правилникот за содржината на одделните сметки во сметковниот план кои се 
однесуваат на непрофитните организации. 

 
Член 5 

Паричните вредности во обрасците од член 2 на овој правилник се искажуваат во 
денари. 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“.    

 
 Бр. 12-44903/3   

8 февруари 2011 година                                                                     Министер за финансии,                           
       Скопје                                                                                     м-р Зоран Ставрески, с.р.    
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