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Финансиските извештаи на граѓанските организации покрај тоа што се важна алатка за 

раководење и отчетност на организациите, истовремено се особено полезни за следење на 

трендовите во развојот и одржливоста на целиот сектор. Сегашниот сметковен план на 

непрофитните организации, особено во делот на приходите, не овозможува да се даде целосна и 

реална слика за финансирањето на граѓанските организации. Имено, најголем дел од приходите 

на ГО доаѓаат од грантови, членарини и донации. Сегашниот сметковен план сметките од групата 

73 - Приходи од членарини, подароци, донации и приходи од други извори (член 44 од 

Правилникот за содржината на одделни сметки во сметковниот план на непрофитните 

организации) ги сместува сите овие извори на приходи во една група и на тој начин не 

овозможува соодветно следење на структурата на приходите (странски донатори, буџетски 

средства, донации од граѓани и компании и сл.).  

Со цел сметковниот план да соодветствува со реалното финансиско работење на 

граѓанските организации, предлагаме измени во Класа 7: Приходи, член 44 со тоа што сметките од 

групата 73 да се раздвојат на повеќе одделни групи: 

▪ Приходи од членарини 

▪ Приходи од донации од државниот Буџет на Р. Македонија 

- Во оваа сметка би се евидентирале приходите од донации и грантови од 

Буџетот на Р. Македонија. 

▪ Приходи од донации од државниот Буџет на Р. Македонија 

- Во оваа сметка би се евидентирале приходите од донации и грантови од 

буџетите на единиците на локална самоуправа и буџетот на Град Скопје. 

▪ Приходи од донации од странски влади и меѓународни организации 

- Во оваа сметка би се евидентирале приходите од донации и грантови од 

странските организации за меѓународна помош и развој (УСАИД, SDC итн), 

Европската Унија, билатералните донатори (странските амбасади) и други 

фондации чие седиште е надвор од Р. Македонија.  

▪ Приходи од донации од домашни фондации и организации 

- Во оваа сметка би се евидентирале приходите од донации и грантови од 

домашни непрофитни субјекти (фондации, други здруженија, сојузи и сл.).  

▪ Приходи од донации од бизнис секторот 

- Во оваа сметка би се евидентирале приходите од донации од трговските 

друштва, финансиските приватни институции и други деловни субјекти. 

▪ Приходи од донации од физички лица 

- Во оваа сметка би се евидентирале приходите од директни донации од 

домашните и странските физички лица. 

▪ Приходи од спонзорства 

▪ Приходи од подароци 

▪ Приходи од организирани настани за прибирање на средства 

- Во оваа сметка би се евидентирале приходите од касички за донирање, 

добротворни аукции, концерти, и сл. Приходите од билетите и влезниците во овој 

случај би биле различни од приходите од група 75 бидејќи и даночно можат да 
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имаат различлен третман согласно Законот за донации и спонзорства во јавните 

дејности. 

▪ Приходи од теле-давања    

Освен подаконските акти потребна е темелна промена на Законот за сметководство на 
непрофитни организации зашто се подготвени анализи и спроведени широки консултации со ГО и 
Советот за соработка со и развој на граѓанските организации согласно Стратегијата.  


