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ВОВЕД

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО 
ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА НЕГОВО ДОНЕСУВАЊЕ

Со Предлог законот ќе се намали преголемата бирократизација и  
недоволната демократичност која е присутна во процесот на основање политички 
партии во Република Македонија, а која директно ја гуши слободата на политичко 
здружување и дејствување, гарантирана со членот 20 од Уставот на Република 
Македонија. 

Имено, со Предлог законот ќе се овозможи поголема демократичност при 
основање на политичка партија при што во одлуката за избор на органи на 
политичката партија  која се поднесува кон барањето за запишување на 
политичката партија во Судскиот регистар покрај личното име на претседателот 
на политичката партија, се додава и личното име на  претседателот и 
копретседателот на политичката партија, во случај на копретседавање, односно 
на лицето кое ќе ја застапува и претставува политичката партија односно 
претседателот и копретседателот во случај на копретседавање и личното име на 
лицето, односно лицата одговорни за материјално-финансиското работење.

Со дополнувањето на алинејата ќе им се овозможи на политичките партии 
во својот Статут да одлучат да имаат можност двајца копретседатели да ја 
претставуваат и застапуваат политичката партија. Од повеќе децениска пракса во 
земјите на Европската унија, а особено во зелените партии произлезена е  
можноста  за  двајца копретседатели  на партиите од кои еден е маж и едена е 
жена.  

Со предложениот закон  се  фундира и тенденција – укинување на 
уверенијата за државјанство кои се приложуваат за секој основач на политичка 
партија. Условот при регистрација на нова политичка партија да се доставуваат 
оригинали или фотокопии од уверенијата за државјанство на основачите на 
партијата заверени кај нотар, претставува непотребна административна и 
финансиска обврска за граѓаните кои сакаат да формираат партија. Дополнително 
непотребно бирократско ограничување претставува тоа што, судот надлежен за 
регистрација на политички партии, го наметнува условот, кој е неспомнат во 
Законот, уверенијата за државјанства да не бидат постари од три месеци т.е. 90 
дена од денот на поднесувањето на документите за регистрација на партијата. 
Уверенијата за државјанство се потребни за да се докаже дека основачот на 
политичката партија е државјанин на Република Македонија. Но, доказ дека 
одредено физичко лице е државјанин на Република Македонија, претставува и 
тоа дека тоа поседува валидна биометриска лична карта, а која се приложува на 
увид при давањето изјави на нотар. Со наложувањето, покрај изјави на нотар, да 
се доставуваат и уверенија за државјанство на основачите на партијата се 
создава непотребна дополнителна финансиска бариера за граѓаните – која, во 
ситуација на раширен пад на животниот стандард во Македонија и на финансиски 
трошок за изјавата на нотар, може нив да ги одврати од намерата да го остварат 
своето уставно гарантирано право да се потпишат како основачи и/или членови на 
една партија.
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 II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Целта на Предлог на законот е враќање на нарушеното уставно начело на 
слободно политичко здружување и дејствување и гарантирање на правната 
сигурност на граѓаните, својствени за една демократска, современа и 
цивилизирана правна држава, како и почитување концептот на плурализам на 
јавната политичка сцена во Република Македонија.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Спроведувањето на овој Предлог на  закон не предизвикува никакви 
финансиски последици врз Буџетот на Република Македонија или врз другите 
јавни финансии.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА 
ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За спроведување на овој Предлог на  закон, не се потребни дополнителни 
финансиски средства од Буџетот на Република Македонија.

V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ  

Со оглед на тоа што не се работи за обемен и сложен закон согласно член 170 
од Деловникот на Собранието на Република Македонија, овој Предлог на закон се 
предлага да се донесе по скратена постапка.
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ПРЕДЛОГ 
НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛИТИЧКИ 

ПАРТИИ

Член 1

Во Законот за политичките партии („Службен весник на Република 
Македонија“ број 76/2004, 5/2007, 8/2007, 7/2008 и 23/13), во членот 18 став (2) 
алинеја 6 по зборовите:„ претседателот на политичката партија“, се додаваат 
зборовите:„ претседателот и копретседателот на политичката партија, во случај 
на копретседавање,“, а по зборовите: „ лицето кое ќе ја застапува и претставува 
политичката партија“ се додаваат зборовите: „односно претседателот и 
копретседателот, во случај на копретседавање“.

Алинејата 7 се брише.

Член 2

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република 
Македонија да утврди пречистен текст на Законот за политичките партии.

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник 
на Република Македонија".
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ НА 
ЗАКОНОТ

Со членот 1 од предложениот Закон во ставот 1 се врши дополнување на 
членот 18 во ставот 2 алинеја 6 со што во одлуката за избор на органи на 
политичката партија  која се поднесува кон барањето за запишување на 
политичката партија во Судскиот регистар, покрај личното име на претседателот 
на политичката партија, во насока на поголема демократизација се додава и 
личното име на  претседателот и копретседателот на политичката партија, во 
случај на копретседавање, односно на лицето кое ќе ја застапува и претставува 
политичката партија односно претседателот и  копретседателот во случај на 
копретседавање и личното име на лицето, односно лицата одговорни за 
материјално-финансиското работење.

Во ставот 2  алинејата 7 се брише, со што граѓаните  кои претходно дале 
нотарски заверена изјава за основање на партија, при регистрацијата во судот, со 
постојната одредба од Законот, дополнително мораат да доставуваат и уверенија 
за државјанство – во оригинал или нотарски заверена фотокопија, како 
непотребен и противуставен дестимулирачки услов кој ги одвраќа граѓаните од 
користење на ова свое уставно право. Имено, според нашите позитивно-правни 
прописи, важечката лична карта е несоборлив доказ за државјанство на едно 
лице, па поради тоа што при нотарската заверка тоа лице ја покажува и остава 
фотокопија од својата лична карта, тоа е доволен доказ дека тоа лице е и 
македонски државјанин. Затоа, овој дополнителен услов граѓанинот да мора да 
носи и уверение за државјанство, кое изискува и дополнителни финансиски 
трошоци и губење време за одење по шалтери и уплата на административни 
такси, нема смисла за понатамошно постоење бидејќи се коси со уставно 
гарантираната слобода на политичко здружување.

Во членот 2 се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на 
Република Македонија да утврди Пречистен текст на Законот за политичките 
партии.

Во членот 3 е регулирано влегувањето во сила на Законот.

II.  МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Решенијата кои се содржани во предложениов Закон меѓусебно се поврзани 
со одредбите од Закон за политички партии со кои сочинуваат една кохерентна и 
непротивречна правна целина, а постои и корелација со некои други одредби од 
постоечките закони во Република Македонија, Законот за здруженија и фондации, 
Изборниот законик и др.
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III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИОТ ЗАКОН

Со предложениот Закон се овозможува поголема демократизација и правна 
операционализација на уставното начело на „слободно политичко здружување“, 
ослободена од непотребните бирократски стеги и обременувања кои го 
отежнуваат процесот на основање партии – со што директно се штити 
плурализмот како темелна вредност на нашиот уставен поредок (член 8 став 1 
алинеја 5 од  Уставот на Република Македонија). 
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ИЗВОД НА ОДРЕДБИ  ОД ЗАКОНОТ ЗА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ
КОИ СЕ ИЗМЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ

Закон за политичките партии (Службен весник на Република Македонија 
број  76/2004 и 5/07, 8/07, 7/08, 23/13)

Член 18
(1) Политичката партија е должна во рок од 30 дена од денот на 

одржувањето на основачкото собрание да поднесе барање за запишување во 
Судскиот регистар.

(2) Со барањето за запишување на политичката партија во Судскиот 
регистар се поднесува:

– записник за работата на основачкото собрание во кој се содржани 
датумот и местото на одржување на основачкото собрание;

– одлука за основање;
– изјава за основање;
– програма;
– статут;
– одлука за избор на органи на политичката партија во која ќе бидат 

наведени личното име на претседателот на политичката партија, односно на 
лицето кое ќе ја застапува и претставува политичката партија и личното име на 
лицето, односно лицата одговорни за материјално-финансиското работење;

– оригинали или фотокопии од уверенијата за државјанство на основачите
заверени кај нотар; и

– слика во боја на ликовно-графичкиот приказ на ознаката на политичката
партија.


