Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за политичките
партии,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10
јануари 2007 година.
Бр. 07-123/1
10 јануари 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ
Член 1
Во Законот за политичките партии (“Службен весник на Република Македонија” број
76/2004), членот 11 се менува и гласи:
“(1) Политичка партија можат да основаат најмалку 1.000 граѓани на Република
Македонија кои имаат избирачко право и кои го дале својот потпис за основање само на
една политичка партија.
(2) Член на политичка партија може да биде секој полнолетен и деловно способен
граѓанин на Република Македонија кој ќе даде потпис за доброволно членство во
политичката партија.
(3) Политичката партија е должна пред истекот на секои четири години од денот на
регистрацијата да достави до основниот суд поединечно дадени потписи заверени пред
нотар, со број на потписи потребни за основање на политичката партија.
(4) Давањето на потписи од ставот (3) на овој член започнува 45 дена пред денот на
истекот на рокот од последната регистрација на политичката партија.
(5) По истекот на рокот од ставот (3) на овој член, во рок од осум дена основниот суд е
должен да ја извести политичката партија да постапи согласно со рокот утврден во ставот
(3) на овој член.
(6) Политичката партија е должна во рок од осум дена од денот на добивањето на
известувањето од основниот суд да постапи во согласност со ставот (3) на овој член.
(7) Ако политичката партија не постапи во рокот утврден во ставот (6) од овој член,
основниот суд по службена должност ќе донесе решение за бришење на политичката
партија од судскиот регистар и по правосилноста на решението за тоа ќе го извести
Основниот суд Скопје II - Скопје заради бришење на политичката партија и од
Единствениот судски регистар на политички партии.
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(8) Бришењето на политичката партија од судскиот регистар и од Единствениот судски
регистар на политички партии се објавуваат во “Службен весник на Република
Македонија” (и во најмалку две јавни гласила од кои едно е на службен јазик различен од
македонскиот, кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија), во
рок од 15 дена од денот на бришењето на политичката партија од судскиот регистар.”
Член 2
Во членот 13 став (1) првата реченица се менува и гласи:
“(1) Потписите за основање на политичката партија се даваат на образец кој содржи:”.
Ставот (2) се менува и гласи:
“(2) Потписите за основање на политичка партија се даваат пред службени лица на
Министерството за правда според местото на живеење на основачот на политичката
партија.”
Член 3
Во членот 17 ставовите (1) и (2) се менуваат и гласат:
“(1) Политичките партии се запишуваат во регистар според нивното седиште што го
води надлежниот основен суд (во натамошниот текст: судски регистар) .
(2) Судски регистар на политички партии водат основните судови во Битола, Тетово,
Скопје II - Скопје, Струмица и Штип за подрачјата на основните судови определени со
Законот за судовите.”
Во ставот (4) на крајот од реченицата точката се брише и се додаваат зборовите: “како и
образецот за давање на потписи за основање и членување во политичка партија кои се
објавуваат во “Службен весник на Република Македонија” и на веб страницата на
Министерството за правда.”
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
“(5) Обрасците за давање потписи за основање на политичка партија и за членување во
политичка партија, ги обезбедува основачот, односно политичката партија.”
Член 4
По членот 17 се додава нов член 17-а, кој гласи:
“Член 17-а
(1) Врз основа на податоците добиени од судовите од членот 17 став (1) на овој закон,
Основниот суд Скопје II - Скопје води Единствен судски регистар на политички партии.
(2) Во Единствениот судски регистар на политичките партии се запишуваат истите
податоци што се запишуваат во судскиот регистар.”
Член 5
Во членот 18 став (2) алинејата 3 се менува и гласи:
“- образецот за давање потписи за основање на политичка партија;”.
Член 6
Во членот 25 став (1) по зборот “Решението” се додаваат зборовите: “од членот 11 став
(7) и решението”.
Во ставот (2) по зборот “решението” се додаваат зборовите: “од членот 11 став (7) и
решението”.
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Член 7
Во членот 29 став (1) по алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:
“- кога органот утврден со статутот на политичката партија ќе донесе одлука за
спојување со друга политичка партија;”.
Алинеите 4 и 5 стануваат алинеи 5 и 6.
Член 8
Во членот 30 став (1) алинеја 1 зборот “или” и алинејата 2 се бришат.
Во ставот (2) зборовите: “некој од основите” се заменуваат со зборот “основот”.
Член 9
Во називот на Главата IV. “КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ” зборот “КАЗНЕНИ” се заменува со
зборот “ПРЕКРШОЧНИ”.
Член 10
Во членот 40 став (1) воведната реченица се менува и гласи:
“(1) Глоба во износ од 800 до 4.800 евра во денарска противвредност за прекршок, ќе се
изрече на политичка партија:”.
Во ставот (1) по алинејата 1 се додава нова алинеја 2, која гласи:
“- во определениот рок нема да поднесе до судот список на членови
согласно со
членот 11 став (3) од овој закон;”.
Алинеите 2 и 3 стануваат алинеи 3 и 4.
Ставот (2) се менува и гласи:
“(2) Глоба во износ од 160 до 800 евра во денарска противвредност за прекршок, ќе се
изрече и на одговорното лице на политичката партија:”.
Член 11
Во членот 41 зборовите: “Со парична казна од 10.000 до 50.000 денари ќе се казни за
прекршок” се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 160 до 800 евра во денарска
противвредност за прекршок ќе се изрече на”.
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 12
Министерот за правда во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе
донесе Упатство за начинот и постапката за преземање на Судскиот регистар и
предметите од Основниот суд Скопје I - Скопје во Основниот суд Скопје II - Скопје и
образецот од членот 1 став (3) и членот 2 став (1) на овој закон.
Преземањето на Судскиот регистар и предметите од ставот (1) на овој член ќе се
изврши во рок од 30 дена од денот на примената на овој закон.
Политичките партии регистрирани до денот на примената на овој закон, се должни во
рок од 45 дена од денот на примената на овој закон да постапат согласно со членот 1 став
(3) од овој закон.
Член 13
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на
Република Македонија”, освен членот 3 од овој закон кој ќе се применува од 1 јануари 2007
година.
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