ПРИЛОГ
Извештаи за изборна кампања
Вид на извештај:
Извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од денот на отворање на трансакциската сметка до крајот на
десеттиот ден од изборната кампања за период од ____________ до ____________ 20___ година
Извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од единаесетиот ден од изборната кампања до завршувањето на
изборната кампања во првиот круг на гласање за период од 07.10. до 16.10.2021 година
Извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од почетокот на изборна кампања во вториот круг на гласање до
завршувањето на изборната кампања во вториот круг на гласање за период од ____________ до ____________ 20___ година
Извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања од денот на отворање на трансакциската
сметка до завршување на првиот круг на гласање за период од ____________ до ____________ 20___ година
Извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања од денот по завршување на првиот круг на
гласање до завршување на вториот круг на гласање за период од ____________ до ____________ 20___ година
Вкупен финансиски извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите во изборна кампања од денот на отворање до денот на затворање на
трансакциската сметка за изборна кампања за период од ____________ до ____________ 20___ година
Вид на избори: ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2021 година
Учесник во изборна кампања: Политичка партија РОДИНА МАКЕДОНИЈА
Интернет страница и адреса за е-пошта: www.rodina.org.mk ; e-mail: contact@rodina.org.mk
Единствен даночен број (ЕДБ) за изборна кампања: 4057021556498
Број на трансакциска сметка за изборна кампања: 270-0752554001-80
Назив на носителот на платниот промет кај кого е отворена трансакциската сметка за изборна кампања: Халк Банка АД Скопје
1.

ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ ВО ПАРИ, СТВАРИ И УСЛУГИ

1.1. ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ ВО ПАРИ, СТВАРИ И УСЛУГИ ОД ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Ред.
бр.

Име и презиме
на донатор

Адреса на
донатор

1

2

3

1

Зоран
Јованчев

2
3

Теона
Трајковска
Александар
Стефаноски

Име и
презиме на
Донација во пари
трето лице
кое ја
платило Износ на Датум на Пазарна
услугата донација уплата на вредност
донацијата
која ја
искористил
учесникот
во
изборната
кампања
4
5
6
7

Донација во ствари
Вредност по
договор

8

Донација во услуги

Вредност Датум на Пазарна
на
добивање на вредност
донација донацијата

9=7 или
9=(7-8)

Ул.Рафаел
Батино бр.44,
Скопје
Ул.Никола
Русински бр.4/1-7,
Скопје
Ул.Ванчо Мицков
бр.59а, Скопје
Вкупно:

10

Вредност по Вредност
Датум на
Вкупна
договор
на донација добивање на вредност на
донацијата донација од
донаторот

13=11 или
13=(11-12)

14

15=(5+9+13)

Забелешка

11

12

16

9.000

0

9.000

07.10.2021

9.000

Бесплатна
услуга

36.000

0

36.000

07.10.2021

36.000

Бесплатна
услуга

25.000

0

25.000
70.000

07.10.2021

25.000

Бесплатна
услуга

Вкупно донации во пари од физички лица (=5): 0
Вкупно донации во ствари и услуги од физички лица (9+13): 70.000
Вкупно донации во пари, ствари и услуги од физички лица (=15): 70.000

1.2. ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ ВО ПАРИ, СТВАРИ И УСЛУГИ ОД ПРАВНИ ЛИЦА

Ред.
бр.

Назив на
донатор

Назив на трето лице
кое ја платило
Седиште
услугата која ја
на
искористил
донатор
учесникот во
изборната кампања

Донација во пари

Донација во ствари

Донација во услуги

Вкупна
вредност на
донација од
донаторот

Забелешка

Вредност

1

2

3

4

5

Вкупно:

Датум на Пазарна Фактурирана Вредност Датум на Пазарна
уплата на вредност
вредност
на
добивање на вредност
донацијата
донација донацијата

6

7

8

9=7
9=(7-8)

0

10

Фактурирана Вредност Датум на
вредност
на донација добивање на
донацијата

11

12

13=11
13=(11-12)

0

14

15=(5+9+13)

16

0

Вкупно донации во пари од правни лица (=5): 0
Вкупно донации во ствари и услуги од правни лица (9+13): 0
Вкупно донации во пари, ствари и услуги од правни лица (=15): 0

2. ДОНАЦИИ ПРЕНЕСЕНИ ОД ОСНОВНАТА ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА НА ПОЛИТИЧКАТА ПАРТИЈА НА ТРАНСАКЦИСКАТА СМЕТКА ЗА ИЗБОРНА
КАМПАЊА
2.1. ДОНАЦИИ ОД ФИЗИЧКИ ЛИЦА ПРЕНЕСЕНИ ОД ОСНОВНАТА ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА НА ПОЛИТИЧКАТА ПАРТИЈА НА ТРАНСАКЦИСКАТА
СМЕТКА ЗА ИЗБОРНА КАМПАЊА
Донации примени на основната трансакциска сметка
на политичката партија

Ред.
бр.

Назив на
политичка
партија

Број на основната
трансакциска
сметка на
политичката партија

Име и презиме на
донатор

Адреса на донатор

Датум на
уплата

Износ на уплатена
донација

1

2

3

4

5

6

7

Датум на
пренос

Износ на
пренесена
донација

8

9

Вкупно пренесени донации од физички лица:

0

2.2. ДОНАЦИИ ОД ПРАВНИ ЛИЦА ПРЕНЕСЕНИ ОД ОСНОВНАТА ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА НА ПОЛИТИЧКАТА ПАРТИЈА НА ТРАНСАКЦИСКАТА
СМЕТКА ЗА ИЗБОРНА КАМПАЊА

Ред.
бр.

Назив на
политичка
партија

Број на основната
трансакциска
сметка на
политичката партија

1

2

3

Донации примени на основната трансакциска сметка
на политичката партија
Назив на донатор

Седиште на донатор

Датум на
уплата

Износ на уплатена
донација

4

5

6

7

Датум на
пренос

Износ на
пренесена
донација

8

9

Вкупно пренесени донации од правни лица:

0

3. ПРИХОДИ ПРЕНЕСЕНИ ОД ОСНОВНАТА ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА НА ПОЛИТИЧКАТА ПАРТИЈА НА ТРАНСАКЦИСКАТА СМЕТКА ЗА ИЗБОРНА
КАМПАЊА
3.1.ПРИХОДИ ОД ЧЛЕНАРИНА ПРЕНЕСЕНИ ОД ОСНОВНАТА ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА НА ПОЛИТИЧКАТА ПАРТИЈА НА ТРАНСАКЦИСКАТА СМЕТКА
ЗА ИЗБОРНА КАМПАЊА

Ред.б
р.
1

Износ на приход
од членарина на
политичката
партија за
годината
2

Годината за која е
платен пренесениот
износ на
членарина
3

Назив на
политичка партија

Вид, број и датум
на акт за
пренесување на
членарина

Број на основната
трансакциска сметка
на политичката партија

Датум на
пренос

Износ на
пренесена
членарина

Износ на
членарина кој
не е пренесен

4

5

6

7

8

9

Вкупно:
3.2. ДРУГИ ПРИХОДИ ПРЕНЕСЕНИ ОД ОСНОВНАТА ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА НА ПОЛИТИЧКАТА ПАРТИЈА НА ТРАНСАКЦИСКАТА СМЕТКА ЗА
ИЗБОРНА КАМПАЊА

Ред.
бр.

Вид на приход
кој се
пренесува

Износ на
приход

1

2

3

Годината за која
е наплатен
пренесениот
износ на
приходот
4

Назив на
политичка
партија

Вид, број и датум на
акт за пренесување
на приходот

5

6

Број на основната
трансакциска
сметка на
политичката
партија
7

Датум на
пренос

Износ на
пренесен
приход

Износ на
приход кој
не е
пренесен

8

9

10

Вкупно:

4. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ОД КРЕДИТИ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗБОРНА КАМПАЊА
Ред.б
р.

Износ на одобрен
кредит

Назив на политичка
партија

Број и датум на договор за
кредит

1

2

3

4

Број на трансакциска сметка
за кредити за изборна
кампања на политичката
партија
5

Датум на пренос

Износ на пренесени
средства

6

7

Вкупно:

5. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ОБЕЗБЕДЕНИ ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПЛАТЕНО ПОЛИТИЧКО РЕКЛАМИРАЊЕ
Назив на давателот
Ред.бр.
Вид на услуга
Број на фактура
на услугата
1
2
3
4
1.
Огласи и соопштенија (а+б+в+г)
а)
Објавување во дневни весници и списанија (а.1.+а.2.+…)
а.1.)
а.2.)
б)
Емитување преку радио (б.1.+б.2.+…)
б.1.)
б.2.)
в)
Емитување на телевизија (в.1.+в.2.+…)

Датум на фактура
5

Вкупен износ на
фактура (со ДДВ )
6

в.1.)
в.2.)
г)
г.1.)
г.2.)
2.

а)
а.1.)
а.2.)
б)
б.1.)
б.2.)
в)
в.1.)
в.2.)
3.
а)
а.1.)
а.2.)
4.
4.1.
а)
б)
4.2.
а)
б)

Објавување на интернет (г.1.+г.2.+…)

Политички изборни спотови, музички спотови што
функционираат како химни, преноси или снимки од
митинзи, средби и други настапи
(а+б+в)
Емитување преку радио (а.1.+а.2.+……)

Емитување на телевизија (б.1.+б.2.+….)

Емитување на интернет
(в.1.+в.2.+…)

Банер (=а)
Објавување на банер (а.1.+а.2.+…)

Други неспомнати услуги за објавување на платено
политичко рекламирање (4.1.+4.2.+…)
(а+б+….)

(а+б+….)

Вкупно (1+2+3+4)
6. РАСХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРИМЕНИТЕ ДОНАЦИИ ВО НЕПАРИЧНИ СРЕДСТВА
Ред.бр.

Вид на расход

1

2

Датум на настанување на
расходот

Износ на расход
3

Вкупно:
7. ДОНАЦИИ ПРЕФРЛЕНИ ВО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Ред.бр.

Име и презиме/Назив на донатор

Датум на уплата на
донацијата

Износ на донација од
донаторот

1

2

3

4

Датум на уплата на донацијата
во Буџетот на Република
Северна Македонија
5

Износ на уплата на донацијата
во Буџетот на Република
Северна Македонија
6

Вкупно:
8. ПРЕНЕСЕНИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА ОСНОВНАТА ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА НА ПОЛИТИЧКАТА ПАРТИЈА ОД ТРАНСАКЦИСКАТА СМЕТКА ЗА
ИЗБОРНА КАМПАЊА
Ред.бр.
1

Вкупно:

Вид на парични
средства кои се
пренесуваат
2

Назив на политичка партија
3

Број на трансакциска сметка на
политичката партија на која се врши
преносот
4

Датум на пренос на парични
средства

Износ на пренесени парични
средства

5

6

9. РАСХОДИ
Ред.б
р.

Позиција

Вкупен износ
(4+5)

Платен износ

1

2

3

4

1. Потрошени материјали
2. Други материјални расходи
3. Комунални услуги и греење
4. Комуникациски услуги (ПТТ услуги и др.)
5. Превозни - транспортни услуги
6. Услуги за поправки и тековно одржување
7. Издатоци за реклама и пропаганда
8. Издатоци за репрезентација
9. Интелектуални услуги
10. Сметководствени услуги
11. Судски, адвокатски и правни услуги
12. Услуги за копирање, печатење и издавање
13. Услуги за статистички истражувања
14. Расходи за одржување на предизборни собири
15. Изнајмување на простор за време на изборна кампања
Провизии за платен промет и надоместоци за
16. банкарски услуги
17. Премии за осигурување
18. Други финансиски услуги и камати
Дневници за службено патување и патни трошоци во
19. земјата
Дневници за службено патување и патни трошоци во
20. странство
21. Семинари и конференции
22. Членарина
23. Данок на личен доход
24. Средства за опрема и ситен инвентар
25. Други расходи
ВКУПНИ РАСХОДИ КОИ ПРЕДИЗВИКУВААТ
ОДЛИВ НА ПАРИ (збир од реден број 1 до реден број
26. 25)

1. ВКУПНО ПЛАТЕНИ РАСХОДИ
ВКУПНО ПРЕСМЕТАНИ РАСХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРЕЗЕМЕНИ, А НЕПЛАТЕНИ
2. ОБВРСКИ
3. ВКУПНО РАСХОДИ (збир од реден број 1 и реден број 2)

Неплатен износ
5= (3-4)
5

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ТРОШОЦИ
1. Потрошени материјали
Ред.бр.
1
1.1.
а)
б)
1.2.
а)
б)
1.3.

Вид на трошок
2
Материјали и суровини
(а+б+….)

Назив на добавувачот
3

Вид и број на
документ
4

Вкупен износ
(со ДДВ)
5

Вид и број на
документ
4

Платен износ

Датум на плаќање

Неплатен износ

6

7

8 = (5-6)

Вкупен износ
(со ДДВ)

Платен износ

Датум на плаќање

Неплатен износ

5

6

7

8 = (5-6)

Нафтени деривати (а+б+….)

Канцелариски материјали
(а+б+….)

а)
б)
1.4.
а)
б)
1.5.

Вода (а+б+….)

1.5.1.
а)
б)
1.5.2.
а)
б)

Други материјали
(1.5.1.+.1.5.2.+……..)
(а+б+…)

(а+б+…)

Вкупно (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)
2. Други материјални расходи
Ред.бр.
1
2.1.
2.2.

Вид на трошок
2
Административни такси
Издатоци за стручна
литература, списанија и
весници (а+б+….)

Назив на
добавувачот/вршителот на
услугата
3

а)
б)
2.3.

Регистрација на моторни и
други возила (а+б+….)

а)
б)
2.4.
2.4.1.
а)
б)
2.4.2.
а)
б)

Други материјални расходи
(2.4.1.+2.4.2+………)
(а+б+…)

(а+б+…)

Вкупно (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)
3. Комунални услуги и греење
Ред.бр.
1
3.1.
а)
б)
3.2.
а)
б)
3.3.
а)
б)
3.4.
а)
б)
3.5
а)
б)

Вид на трошок
2
Изнесување и собирање на смет
(а+б+….)

Дератизација
(а+б+….)

и

дезинфекција

Гаражирање и паркирање на возила
(а+б+….)

Електрична енергија (а+б+….)

Топлинска енергија (а+б+….)

Назив на
давателот на
услугата
3

Вид и број на
документ

Вкупен износ
(со ДДВ)

Платен износ

Датум на плаќање

Неплатен износ

4

5

6

7

8 = (5-6)

3.6.
3.6.1.
а)
б)
3.6.2.
а)
б)

Останати неспомнати трошоци за
комунални услуги и греење
(3.7.1.+3.7.2.+…..)
(а+б+…)

(а+б+…)

Вкупно (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.+3.6.)
4. Комуникациски услуги (ПТТ услуги и др.)
Ред.бр.
1
4.1.
а)
б)
4.2.
а)
б)
4.3.
а)
б)
4.4.
а)
б)

Вид на трошок
2
Поштенски услуги (а+б+….)

Назив на
давателот на
услугата
3

Вид и број на
документ

Вкупен износ
(со ДДВ)

Платен износ

Датум на плаќање

Неплатен износ

4

5

6

7

8 = (5-6)

Фиксна телефонија (а+б+….)

Мобилна телефонија (а+б+….)

Трошоци за интернет (а+б+….)

Вкупно (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
5. Превозни-транспортни услуги
Ред.бр.

Вид на трошок

1

2
Транспортни услуги во патниот сообраќај
(а+б+….)

5.1.
а)

Назив на
давателот на
услугата
3

Вид и број
на документ

Вкупен износ
(со ДДВ)

Платен износ

Датум на плаќање

Неплатен износ

4

5

6

7

8 = (5-6)

б)
5.2.

Транспортни услуги во железничкиот
сообраќај (а+б+….)

а)
б)
5.3.

Транспортни услуги во воздушниот
сообраќај (а+б+….)

а)
б)
5.4.

Транспортни услуги во водниот
сообраќај (а+б+….)

а)
б)
5.5.
а)
б)
5.6.
а)
б)
5.7.
а)
б)
5.8.

Такси превоз (а+б+….)

Специјален превоз (а+б+….)

Услуги за достава и логистика (а+б+….)

5.8.1.
а)
б)
5.8.2.
а)
б)

Останати трошоци за транспорт
(5.8.1.+5.8.2.+…..)
(а+б+….)

(а+б+….)

Вкупно (5.1.+5.2.+5.3.+5.4.+5.5.+5.6.+5.7.+5.8.)
6. Услуги за поправки и тековно одржување
Ред.бр.
1
6.1.
а)

Вид на трошок
2
Услуги за тековно одржување
(а+б+….)

Назив на давателот
на услугата
3

Вид и број на
документ
4

Вкупен износ (со
ДДВ)
5

Платен износ
6

Датум на
плаќање
7

Неплатен износ
8 = (5-6)

б)
6.2.
а)
б)
6.3.

а)
б)
6.4.
а)
б)
6.5.
6.5.1.
а)
б)
6.5.2.
а)
б)

Услуги за одржување на хардвер и
софтвер (а+б+….)

Услуги за сервисирање и
одржување на транспортни
средства и патнички автомобили
(а+б+….)

Услуги за заштита од агенции за
обезбедување имоти и лица
(а+б+….)

Останати трошоци за услуги за
поправки, одржување и заштита на
средствата (6.5.1.+6.5.2.+…..)
(а+б+….)

(а+б+….)

Вкупно (6.1.+6.2.+6.3.+6.4.+6.5.)
7. Издатоци за реклама и пропаганда
Ред.бр.
1
7.1.
а)
a.1.)
a.2.)
7.2.

Вид на трошок
2
Огласи и соопштенија (=а)
Изработка (a.1.+a.2.+…)

Политички изборни спотови, музички спотови што
функционираат како химни, преноси или снимки од
митинзи, средби и други настапи

Назив на
давателот на
услугата
3

Вид и број
на
документ
4

Вкупен
износ (со
ДДВ)
5

Платен износ

Датум на
плаќање

Неплатен износ

6

7

8 = (5-6)

а)
a.1.)
a.2.)
б)
б.1.)
б.2.)
7.3.
а)
a.1.)
a.2.)
7.4.
а)
б)
в)
7.5.
а)
a.1.)
a.2.)
б)
б.1.)
б.2.)
в)
в.1.)
в.2.)
7.6.
а)
a.1.)
a.2.)
б)
б.1.)
б.2.)
в)
в.1.)
в.2.)
7.7.
а)
a.1.)
a.2.)
б)

(а+б)
Изработка на политички изборен спот (a.1.+a.2.+…)

Изработка на музички спот (б.1.+б.2.+…)

Банер (=а)
Идејно решение и изработка на банер (a.1.+a.2.+…)

Посебна интернет страница за изборна кампања (а+б+в)
Изработка на веб страницата
Закуп на домен
Трошоци за одржување на веб страницата
Изборни плакати (а+б+в)
Дизајн (a.1.+a.2.+…)

Печатење (б.1.+б.2.+…)

Истакнување на плакати (в.1.+в.2.+……)

Рекламни паноа (а+б+в)
Дизајн (a.1.+a.2.+…)

Печатење (б.1.+б.2.+…)

Закуп на простор за истакнување (в.1.+в.2.+…)

Билборди (а+б+в)
Дизајн (a.1.+a.2.+…)

Печатење (б.1.+б.2.+…)

б.1.)
б.2.)
в)
в.1.)
в.2.)
7.8.
а)
б)
в)
г)
7.9.
а)
a.1.)
a.2.)
б)
б.1.)
б.2.)
в)
в.1.)
в.2.)
г)
г.1.)
г.2.)
7.10.
7.10.1.
а)
б)
7.10.2.
а)
б)

Закуп на простор за истакнување (в.1.+в.2.+…)

Изборна програма (а+б+в+г)
Изработка
Дизајн
Печатење
Дистрибуција
Трошоци за рекламен и пропаганден материјал (а+б+в+г)
Набавка на материјал (a.1.+a.2.+…)

Дизајн (б.1.+б.2.+…)

Печатење (в.1.+в.2.+…)

Дистрибуција (г.1.+г.2.+…)

Други неспомнати издатоци за реклама и пропаганда
(7.10.1.+7.10.2.+…..)
(а+б+….)

(а+б+….)

Вкупно (7.1.+7.2.+7.3.+7.4.+7.5.+7.6.+7.7.+7.8.+7.9.+7.10.)
8. Издатоци за репрезентација
Ред.бр.
1
8.1.

Вид на трошок
2
Трошоци направени во
угостителски објекти за

Назив на давателот на
услугата
3

Вид и број на
документ
4

Вкупен износ
(со ДДВ)
5

Платен износ
6

Датум на
плаќање
7

Неплатен износ
8 = (5-6)

деловни средби со
официјални гости (а+б+….)
а)
б)
8.2.
а)
б)
8.3.

Храна и пијалоци послужени
на предизборни собири

Други трошоци за
репрезентација
(8.3.1+8.3.2+….)

8.3.1.
(а+б+….)
а)
б)
8.3.2.
(а+б+….)
а)
б)
Вкупно (8.1.+8.2.+8.3.)
9. Интелектуални услуги
Платен данок на
личен доход за
извршена услуга
Ред.б
р.

1
9.1.
а)
б)

Вид на трошок

2
Авторски хонорари
(а+б+….)

Име и презиме/
Назив на давателот на
услугата

Вид и број
на
документ

Вкупен
износ

Платен износ

3

4

5

6

7

Датум на
плаќање

Неплатен износ

8

9 = (5-6-7)

9.2.
а)
б)
9.3.
а)
б)
9.4.
а)
б)
9.5.
а)
б)
9.6.
а)
б)
9.7.

Договор на дело
(а+б+….)

Консултантски и
советодавни услуги
(а+б+….)

Услуги на ревизија
(а+б+….)

Услуги за
вештачења (а+б+….)

Услуги за процена
(а+б+….)

Услуги за превод
(а+б+….)

а)
б)
Вкупно (9.1.+9.2.+9.3.+9.4.+9.5.+9.6.+9.7.)

10. Сметководствени услуги
Ред.бр.
1
10.1.

Вид на трошок
2
Сметководствени услуги
Вкупно = 10.1

Назив на давателот
на услугата
3

Вид и број на
документ
4

Вкупен износ (со
ДДВ)
5

Платен износ
6

Датум на
плаќање
7

Неплатен износ
8 = (5-6)

11. Судски, адвокатски и правни услуги
Ред.бр.
1
11.1.
11.2.
а)
б)
11.3.
а)
б)

Вид на трошок
2
Судски такси
Адвокатски услуги (а+б+….)

Назив на давателот на
услугата
3

Вид и број на
документ
4

Вкупен износ (со
ДДВ)
5

Платен износ
6

Датум на
плаќање
7

Неплатен износ
8 = (5-6)

Нотарски услуги (а+б+….)

Вкупно (11.1.+11.2.+11.3.)

12. Услуги за копирање, печатење и издавање
Ред.бр.
1
12.1.
а)
б)
12.2.
а)
б)
12.3.
а)
б)
12.4.
12.4.1.
а)
б)
12.4.2.
а)
б)

Вид на трошок
2
Графички услуги (а+б+….)

Услуги за укоричување
(а+б+….)

Услуги за умножување (а+б+….)

Други слични услуги
(12.4.1.+12.4.2.+...)
(а+б+….)

(а+б+….)

Вкупно (12.1.+12.2.+12.3.+12.4.)

Назив на давателот
на услугата
3

Вид и број на
документ
4

Вкупен износ
(со ДДВ)
5

Платен износ

Датум на плаќање

Неплатен износ

6

7

8 = (5-6)

13. Услуги за статистички истражувања
Ред.бр.
1
13.1.
а)
б)
13.2.
а)
б)
13.3.

а)
б)
13.4.

13.4.1.
а)
б)
13.4.2.
а)
б)

Вид на трошок
2
Трошоци за спроведување на
истражувања на јавното мислење онлајн (а+б+….)

Назив на
давателот на
услугата
3

Вид и број на
документ

Вкупен износ
(со ДДВ)

Платен износ

Датум на плаќање

Неплатен износ

4

5

6

7

8 = (5-6)

Платен износ

Датум на плаќање

Неплатен износ

6

7

8 = (5-6)

Трошоци за спроведување на
истражувања на јавното мислење
преку телефон (а+б+….)

Трошоци за спроведување на
теренско истражување на јавното
мислењe (а+б+….)

Трошоци за спроведување на
истражувања на јавното мислење на
начини кои не се претходно наведени
(13.4.1.+13.4.2.+….)
(а+б+….)

(а+б+….)

Вкупно (13.1.+13.2.+13.3.+13.4.)
14. Расходи за одржување на предизборни собири
Назив на давателот
Ред.бр.
Вид на трошок
на услугата
1
2
3
14.1.
Трошоци за изнајмување простор

Вид и број на
документ
4

Вкупен износ
(со ДДВ)
5

(а+б+….)
а)
б)
14.2.
а)
б)
14.3.
14.3.1.
а)
б)
14.3.2.
а)
б)

Трошоци за изнајмување опрема
(а+б+….)

Останати трошоци во врска со
одржувањето на предизборниот
собир (14.3.1.+14.3.2.+...)
(а+б+….)

(а+б+….)

Вкупно (14.1.+14.2.+14.3.)
15. Изнајмување на простор за време на изборна кампања
Вид и број на
Ред.бр.
Вид на трошок
документ
1
2
3
15.1.
Трошоци за изнајмување простор
(а+б+….)
а)
б)
Вкупно =15.1
16. Провизии за платен промет и надоместоци за банкарски услуги
Назив на носителот
Ред.бр.
Вид на трошок
на платниот промет
1
2
3
16.1.
Провизии за извршен платен
промет
16.2.
Надоместоци за банкарски
услуги (а+б+...)
а)
б)

Вкупен износ
4

Платен износ
5

Платен данок на
личен доход
6

Датум на плаќање

Неплатен износ

7

8= (4-5-6)

/

Вид и број на
документ
4

Износ

Платен износ

Датум на плаќање

Неплатен износ

5

6

7

8 = (5-6)

Вкупно (16.1+16.2.)

/

17. Премии за осигурување
Ред.бр.
1
17.1.
а)
б)
17.2.

Вид на трошок
2
Премии за осигурување на имот
(а+б+….)

Назив на друштвото
за осигурување
3

Вид и број на
документ
4

Износ

Платен износ

Датум на плаќање

Неплатен износ

5

6

7

8 = (5-6)

Вид и број на
документ

Вкупен износ
(со ДДВ)

Платен износ

Датум на плаќање

Неплатен износ

4

5

6

7

8 = (5-6)

Датум на плаќање

Неплатен износ

Премии за осигурување на лица
(а+б+….)

а)
б)
Вкупно (17.1.+17.2.)
18. Други финансиски услуги и камати
Ред.бр.
1
18.1.
18.1.1.
а)
б)
18.1.2.
а)
б)
18.2.
а)
б)

Вид на трошок
2
Други неспомнати трошоци за
услуги од финансиски
институции (18.1.1.+18.1.2.+...)
(а+б+….)

Назив на
финансиската
институција
3

(а+б+….)

Камати на кредити (а+б+….)

Вкупно (18.1.+18.2.)
19. Дневници за службено патување и патни трошоци во земјата
Ред.бр.
Вид на трошок
Назив на давателот на

Вид и број на

Износ

Платен износ

1
19.1.
а)
б)
19.2.
а)
б)
19.3.

2
Дневници за службено патување
(а+б+….)

услугата
3

документ
4

5

6

7

8 = (5-6)

Износ

Платен износ

Датум на плаќање

Неплатен износ

5

6

7

8 = (5-6)

Хотелски трошоци поврзани со
службеното патување
(а+б+….)

Превозни трошоци поврзани со
службеното патување
(а+б+….)

а)
б)
Вкупно (19.1.+19.2.+19.3.)
20. Дневници за службено патување и патни трошоци во странство
Назив на давателот на
Ред.бр.
Вид на трошок
услугата
1
2
3
20.1.
Дневници за службено патување
(а+б+….)
а)
б)
20.2.
Хотелски трошоци поврзани со
службеното патување
(а+б+….)
а)
б)
20.3.
Превозни трошоци поврзани со
службеното патување
(а+б+….)
а)
б)
Вкупно (20.1.+20.2.+20.3.)

Вид и број на
документ
4

21. Семинари и конференции
Ред.бр.
1
21.1.
а)
б)
21.2.
а)
б)
21.3.
а)
б)
21.4.
а)
б)
21.5.
21.5.1.
а)
б)
21.5.2.
а)
б)

Назив на
организаторот на
настанот
3

Вид на трошок
2
Учество на семинари во земјата
(а+б+….)

Вид и број на
документ

Вкупен износ
(со ДДВ)

Платен износ

Датум на плаќање

Неплатен износ

4

5

6

7

8 = (5-6)

Учество на семинари во странство
(а+б+….)

Учество на конференции во земјата
(а+б+….)

Учество на конференции во
странство
(а+б+….)

Расходи за учество на настани кои
не се претходно споменати
(21.5.1.+21.5.2.+…..)
(а+б+….)

(а+б+….)

Вкупно (21.1.+21.2.+21.3.+21.4.+21.5.)
22. Членарини
Ред.бр.
1
22.1.

Вид на трошок
2
Платени членарини по основ на
членство во правни субјекти во

Назив на правниот
субјект
3

Вид и број на
документ
4

Износ

Платен износ

Датум на плаќање

Неплатен износ

5

6

7

8 = (5-6)

земјата
а)
б)
22.2.

(а+б+….)

Платени членарини по основ на
членство во правни субјекти во
странство
(а+б+….)

а)
б)
Вкупно (22.1.+22.2.)
23. Данок на личен доход
Ред.бр.

Вид на трошок

Име и презиме

1

2

3

23.1.

Вид и број на
документ
4

Износ

Платен износ

Датум на плаќање

5

6

7

Платен износ

Датум на плаќање

Неплатен износ

6

7

8 = (5-6)

Платен данок на личен доход за
извршени услуги кој не е искажан
во претходните позиции
(а+б+…)

а)
б)
Вкупно = 23.1.

24. Средства за опрема и ситен инвентар
Ред.бр.
1
24.1.

24.1.1.
а)
б)
24.1.2.
а)

Вид на трошок
2
Средства за опрема и ситен
инвентар (24.1.1.+24.1.2.+...)
(а+б+….)

(а+б+….)

Назив на
добавувачот
3

Вид и број на
документ
4

Вкупен износ
(со ДДВ)
5

б)
Вкупно = 24.1.
25. Други расходи
Ред.бр.
1
25.1.

Име и презиме/Назив
на добавувачот на
стока или давателот на
услугата
3

Вид на трошок
2
Други
(25.1.1.+25.1.2.+...)

25.1.1.
а)
б)
25.1.2.
а)
б)

расходи
(а+б+….)

(а+б+…)

Вкупно = 25.1

Вид и број на
документ

Вкупен износ
(со ДДВ)

Платен износ

Датум на плаќање

Неплатен износ

4

5

6

7

8 = (5-6)

10.ВКУПНИ ПРИХОДИ И ВКУПНИ РАСХОДИ
Ред.бр.
Позиција
1
2
Приходи од донации во пари
1.
Приходи од донации во ствари и услуги
2.
Донации пренесени од основната трансакциска сметка на политичката
3.
партија на трансакциската сметка за изборна кампања
Приходи од членарина пренесени од основната трансакциска сметка на
4.
политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Износ
3
0
70.000

Други приходи пренесени од основната трансакциска сметка на политичката
партија на трансакциската сметка за изборна кампања

0
0
0
0

Парични средства од кредити наменети за изборна кампања
Парични средства обезбедени за објавување на платено политичко
рекламирање
Расходи по основ на примени донации во непарични средства
Донации префрлени во Буџетот на Република Северна Македонија
Пренесени парични средства на основната трансакциска сметка на
политичката партија од трансакциската сметка за изборна кампања
Платени расходи
Пресметани расходи по основ на преземени, а неплатени обврски
ВКУПНИ ПРИХОДИ НА ТРАНСАКЦИСКАТА СМЕТКА ЗА ИЗБОРНА
КАМПАЊА за период од 07.10 до 16.10.2021 година =
( 1+3+4+5 +6)
ВКУПНИ ПРИХОДИ ЗА ИЗБОРНА КАМПАЊА за период од _______ до
_______ 20____ година = (1+2+3+4+5+6+7)
ВКУПНИ РАСХОДИ НА ТРАНСАКЦИСКАТА СМЕТКА ЗА ИЗБОРНА
КАМПАЊА за период од _____ до _____20____година = ( 9+10+11)
ВКУПНИ РАСХОДИ ЗА ИЗБОРНА КАМПАЊА за период од _____ до
_____20____година = (7+8+9+10+11+12)
ВКУПЕН ДОЗВОЛЕН ИЗНОС НА ТРОШЕЊЕ ПО ЗАПИШАН ИЗБИРАЧ
за период од _______ до _______ 20____ година
ВКУПНИ ПРИХОДИ-ВКУПНИ РАСХОДИ НА ТРАНСАКЦИСКАТА
СМЕТКА ЗА ИЗБОРНА КАМПАЊА за период од _______ до _______
20____ година = (13-15)
ВКУПНИ ПРИХОДИ-ВКУПНИ РАСХОДИ ЗА ИЗБОРНА КАМПАЊА за
период од _______ до _______ 20____година = (14-16)

0

Во Скопје

Учесник во изборна кампања,

На ден 16.10.2021 година

______________________________
(Потпис и печат)

УПАТСТВО ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИТЕ ЗА ИЗБОРНА
КАМПАЊА
При пополнување на Извештаите за изборна кампања, податоците се впишуваат читливо и
целосно со печатни букви и арапски цифри.
Податоците се впишуваат во точно означените полиња.
Износите се искажуваат во денари без дени.

Во позицијата „Вид на извештај”:
Извештај за примени донации на трансакциска сметка за
финансирање на изборна кампања од денот на отворање на трансакциската сметка до крајот на
десеттиот ден од изборната кампања за период од ____________ до ____________ 20___ година,
…..Извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања
од единаесетиот ден од изборната кампања до завршувањето на изборната кампања во првиот
круг на гласање за период од ____________ до ____________ 20___ година,
Извештај за
примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од почетокот на
изборна кампања во вториот круг на гласање до завршувањето на изборната кампања во
вториот круг на гласање за период од ___________ до ___________ 20___ година,
Извештај
со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна
кампања од денот на отворање на трансакциската сметка до завршување на првиот круг на
гласање за период од ___________ до ___________ 20__ година,
Извештај со спецификација
на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања од денот
по завршување на првиот круг на гласање до завршување на вториот круг на гласање за период
од ____________ до ____________ 20___ година,
Вкупен финансиски извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите во
изборна кампања од денот на отворање до денот на затворање на трансакциската сметка за
изборна кампања за период од ____________ до ____________ 20___ година, во полето пред
називот на Извештајот кој се изготвува се впишува знакот „x“, а во делот за период од
____________ до ____________ 20___ година се впишува периодот за кој се изготвува
Извештајот.
За Извештајот за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања
од денот на отворање на трансакциската сметка до крајот на десеттиот ден од изборната
кампања за период од ____________ до ____________ 20___ година се доставуваат и
пополнуваат табеларните прикази од точка 1. „Приходи од донации во пари, ствари и услуги“,
потточка 1.1. „Приходи од донации во пари, ствари и услуги од физички лица”, колони 1, 2, 3, 5,
6, 15 и 16, и потточка 1.2. Приходи од донации во пари, ствари и услуги од правни лица, колони
1, 2, 3, 5, 6, 15 и 16, табеларните прикази од точка 2. „Донации пренесени од основната
трансакциска сметка на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања”,
потточка 2.1. „Донации од физички лица пренесени од основната трансакциска сметка на
политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања” и потточка 2.2. „Донации од
правни лица пренесени од основната трансакциска сметка на политичката партија на
трансакциската сметка за изборна кампања” и табеларниот приказ од точка 10. „Вкупни
приходи и вкупни расходи”, колона 3 за позициите под реден број 1, 3 и 13.
За Извештајот за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања
од единаесетиот ден од изборната кампања до завршувањето на изборната кампања во првиот
круг на гласање за период од ____________ до ____________ 20___ година се доставуваат и
пополнуваат табеларните прикази од точка 1. „Приходи од донации во пари, ствари и услуги“,
потточка 1.1. „Приходи од донации во пари ствари и услуги од физички лица”, колони 1, 2, 3, 5,
6, 15 и 16, и потточка 1.2. Приходи од донации во пари ствари и услуги од правни лица, колони
1, 2, 3, 5, 6, 15 и 16, табеларните прикази од точка 2. „Донации пренесени од основната
трансакциска сметка на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања”,
потточка 2.1. „Донации од физички лица пренесени од основната трансакциска сметка на
политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања” и потточка 2.2. „Донации од
правни лица пренесени од основната трансакциска сметка на политичката партија на

трансакциската сметка за изборна кампања” и табеларниот приказ од точка 10. „Вкупни
приходи и вкупни расходи”, колона 3 за позициите под реден број 1, 3 и 13.
За Извештајот за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања
од почетокот на изборна кампања во вториот круг на гласање до завршувањето на изборната
кампања во вториот круг на гласање за период од ____________ до ____________ 20___ година
се доставуваат и пополнуваат табеларните прикази од точка 1. „Приходи од донации во пари,
ствари и услуги“, потточка 1.1. „Приходи од донации во пари ствари и услуги од физички лица”,
колони 1, 2, 3, 5, 6, 15 и 16, и потточка 1.2. Приходи од донации во пари ствари и услуги од
правни лица, колони 1, 2, 3, 5, 6, 15 и 16, табеларните прикази од точка 2. „Донации пренесени
од основната трансакциска сметка на политичката партија на трансакциската сметка за изборна
кампања”, потточка 2.1. „Донации од физички лица пренесени од основната трансакциска
сметка на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања” и потточка 2.2.
„Донации од правни лица пренесени од основната трансакциска сметка на политичката партија
на трансакциската сметка за изборна кампања” и табеларниот приказ од точка 10. „Вкупни
приходи и вкупни расходи”, колона 3 за позициите под реден број 1, 3 и 13.
За Извештајот со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската
сметка за изборна кампања од денот на отворање на трансакциската сметка до завршување на
првиот круг на гласање за период од ____________ до ____________ 20___ година се
доставуваат и пополнуваат табеларните прикази од точка 1. „Приходи од донации во пари,
ствари и услуги” до точка 10. „Вкупни приходи и вкупни расходи”.
За Извештајот со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската
сметка за изборна кампања од денот по завршување на првиот круг на гласање до завршување
на вториот круг на гласање за период од ____________ до ____________ 20___ година се
доставуваат и пополнуваат табеларните прикази од точка 1. „Приходи од донации во пари,
ствари и услуги” до точка 10. „Вкупни приходи и вкупни расходи”.
За Вкупниот финансиски извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите во
изборна кампања од денот на отворање до денот на затворање на трансакциската сметка за
изборна кампања за период од ____________ до ____________ 20___ година, се доставуваат и
пополнуваат табеларните прикази од точка 1. „Приходи од донации во пари, ствари и услуги” до
точка 10. „Вкупни приходи и вкупни расходи”.
Во позицијата „Вид на избори“, се впишува видот на изборите за кој се изготвува Извештајот.
Во позицијата „Учесник во изборна кампања“, се впишува целосниот и скратениот назив на
политичката партија или коалицијата, односно името и презимето на носителот на независна
листа на група избирачи и адресните податоци на политичката партија, коалиција или носителот
на независна листа на група избирачи.
Во позицијата „Интернет страница и адреса за е-пошта“, се впишува интернет страницата и
електронската адреса на учесникот во изборната кампања, односно на политичката партија,
коалиција и носителот на независна листа од група избирачи.
Во позицијата „Единствен даночен број (ЕДБ) за изборна кампања“, се впишува даночниот
број за изборна кампања.
Во позицијата „Број на трансакциска сметка за изборна кампања“, се впишува бројот на
трансакциската сметка за изборната кампања отворена кај носител на платниот промет.
Во позицијата „Назив на носителот на платниот промет кај кого е отворена
трансакциската сметка за изборна кампања“, се впишува целосниот назив на носителот на
платниот промет кај кого е отворена трансакциската сметка.
Во точка 1. Приходи од донации во пари, ствари и услуги, потточка 1.1. Приходи од
донации во пари, ствари и услуги од физички лица, во табеларниот преглед, во колоната 1 се
впишува редниот број на секоја донација, во колоната 2 се впишува целосното име и презиме на
донаторот по азбучен ред, а во колоната 3 се впишуваат адресните податоци на донаторот. Во
колоната 4 се впишува целосното име и презиме на физичкото лице т.е. третото лице кое ја
платило услугата што ја искористил учесникот во изборната кампања. Во колоните 5 и 6 се

впишуваат износот на донацијата во вид на пари уплатена од донаторот и датумот на кој е
уплатена донацијата на трансакциската сметка за изборна кампања. Во колоната 7 се впишува
пазарната вредност на донацијата во ствари, односно пазарната цена на стоката која е продадена
по цена пониска од пазарната цена, во колоната 8 се впишува вредноста по договорот на
продадената стока по цена пониска од пазарната цена, во колоната 9 се пренесува износот од
колоната 7 или разликата на износите од колоните 7 и 8 во случај кога донацијата во ствари е во
вид на продажба на стоки по цени пониски од пазарните, а во колоната 10 се впишува датумот
на добивање на донацијата во ствари. Во колоната 11 се впишува пазарната вредност на
донацијата во услуги, и тоа на: донацијата во вид на давање бесплатни услуги, донацијата во вид
на давање услуги на учесникот во изборна кампања за кои плаќа трето лице и донацијата во вид
на давање на услуги по цени пониски од пазарните цени, во колоната 12 се впишува вредноста
по договорот на примената донација во вид на давање услуги по цени пониски од пазарните
цени, во колоната 13 се пренесуваат износите од колоната 11, освен во случај кога донацијата е
во вид на давање на услуги по цени пониски од пазарните цени при што се впишува разликата
меѓу износите од колоните 11 и 12. Во колоната 14 се впишува датумот на добивање на
донацијата во услуги, а во колоната 15 се впишува вкупната вредност на сите донации добиени
од донаторот во периодот за кој се подготвува Извештајот, како збир од вредноста на донациите
од колоните 5, 9 и 13. Во колоната 16 се впишува забелешка доколку примената донација треба
да се врати, односно доколку примената донација треба да се префрли во Буџетот на Република
Северна Македонија согласно Изборниот законик.
Во позицијата „Вкупно“ за колоните 5, 9 и 13 во табеларниот преглед се впишува збирот на
износите од соодветната колона.
Во позицијата „Вкупно донации во пари од физички лица“ се пренесува збирниот износ од
колоната 5, во позицијата „Вкупно донации во ствари и услуги од физички лица“ се впишува
збирот од вкупниот износ од колоните 9 и 13 и во позицијата „Вкупно донации во пари, ствари и
услуги од физички лица“ се пренесува вкупниот износ од колоната 15 од табеларниот преглед.
Во случај кога од донаторот е добиен само определен вид на донација, во соодветните колони
за износ или вредност се впишува бројот „0“, а во колоните за трето лице кое ја плаќа услугата,
датум и забелешка се впишува знакот „/“.
Во потточка 1.2. Приходи од донации во пари, ствари и услуги од правни лица, во
табеларниот преглед за приходи од донации во пари, ствари и услуги од правни лица
податоците се впишуваат согласно начинот на впишување на податоци во табеларниот преглед
за приходи од донации во пари, ствари и услуги од физички лица уреден со ова Упатство, освен
во колоната 2 во која се впишува целосниот назив на донаторот по азбучен ред, колоната 3 во
која се впишуваат адресни податоци за седиштето на донаторот, колоната 4 во која се впишува
називот на третото лице кое ја платило услугата која ја искористил учесникот во изборната
кампања и колоните 8 и 12 во кои се впишува фактурираната вредност.
Во точка 2. Донации пренесени од основната трансакциска сметка на политичката партија
на трансакциската сметка за изборна кампања, потточка 2.1. Донации од физички лица
пренесени од основната трансакциска сметка на политичката партија на трансакциската
сметка за изборна кампања, во табеларниот преглед, во колоната 1 се впишува реден број,
колоната 2 се пополнува во случај кога Извештајот се изготвува за коалиција за време на
одржување на избори при што во колоната 2 се впишува називот на политичката партија која
пренесува примени донации од основната трансакциска сметка на трансакциската сметка за
изборна кампања. Во колоната 3 се впишува бројот на основната трансакциска сметка на
политичката партија од која се пренесуваат парични средства. Во делот на донации примени на
основната трансакциска сметка на политичката партија, во колоната 4 се впишуваат целосното
име и презиме на донаторот по азбучен ред, во колоната 5 се впишуваат адресните податоци на
донаторот, а во колоните 6 и 7 се впишуваат датумот на кој е уплатена донацијата на основната
сметка на политичката партија и износот на донацијата од донаторот. Во колоните 8 и 9 се
впишуваат датумот на пренос и износот на донација што се пренесува од редовната (основната)
сметка на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања
Во позицијата „Вкупно“, во колоната 9 се впишува збирот на износите од колоната 9.

Во потточка 2.2. Донации од правни лица пренесени од основната трансакциска сметка на
политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања, во табеларниот
преглед за донации од правни лица пренесени од основната трансакциска сметка на политичката
партија на трансакциската сметка за изборна кампања, податоците се впишуваат согласно
начинот на впишување на податоци во табеларниот преглед за донации од физички лица
пренесени од основната трансакциска сметка на политичката партија на трансакциската сметка
за изборна кампања уреден со ова Упатство, освен во колоната 4 во која се впишува целосниот
назив на донаторот по азбучен ред и колоната 5 во која се впишуваат адресни податоци за
седиштето на донаторот.

Во точка 3. Приходи пренесени од основната трансакциска сметка на политичката партија
на трансакциската сметка за изборна кампања, потточка 3.1. Приходи од членаринa
пренесени од основната трансакциска сметка на политичката партија на трансакциската
сметка за изборна кампања, во табеларниот преглед во колоната 1 се впишува реден број, во
колоната 2 се впишува вкупниот износ на приход по основ на членарина за соодветната година,
а во колоната 3 се впишува годината за која се однесува износот на членарината впишан во
колоната 2. Колоната 4 се пополнува во случај кога Извештајот се изготвува за коалиција за
време на одржување на избори при што во колоната 4 се впишува називот на политичката
партија која од основната сметка пренесува парични средства од наплатена членарина на
сметката за изборна кампања на коалицијата. Во колоната 5 се впишува вид, број и датум на акт
на политичката партија врз основа на кој се пренесува членарината. Во колоната 6 се впишува
бројот на основната трансакциска сметка на политичката партија од која се пренесуваат парични
средства од наплатена членарина, во колоната 7 се впишува датумот на пренос на паричните
средства на трансакциската сметка за изборна кампања, во колоната 8 се впишува износот на
членарина за соодветната година кој се пренесува на сметката за изборна кампања и во колоната
9 се впишува износот на наплатената членарина за соодветната година што не е пренесен на
трансакциската сметка за изборна кампања.
Во позицијата „Вкупно“, во колоните 8 и 9 се впишува збирот на износите од колоните 8 и 9.
Во потточка 3.2. Други приходи пренесени од основната трансакциска сметка на
политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања, во табеларниот
преглед, во колоната 1 се впишува редниот број, во колоната 2 се впишува видот на приходот за
соодветната година кој се пренесува и кој е дозволен како јавен извор и приватен извор на
финансирање на политичката партија согласно Законот за финансирање на политичките партии
и за кој не е предвиден посебен табеларен преглед во овој правилник. Во колоната 3 се
впишува вкупниот износ на приходот за соодветната годината, а во колоната 4 се впишува
годината за која се однесува износот на приходот впишан во колоната 3. Колоната 5 се
пополнува во случај кога Извештајот се изготвува за коалиција за време на одржување на
избори, при што во колоната 5 се впишува називот на политичката партија од чија основна
трансакциска сметка се пренесува износот на приходи. Во колоната 6 се впишува вид, број и
датум на акт на политичката партија врз основа на кој се пренесува приходот, во колоната 7 се
впишува бројот на основната трансакциска сметка на политичката партија од која се
пренесуваат средствата на сметката за изборна кампања, во колоната 8 се впишува датумот на
пренос на приходот, во колоната 9 се впишува износот на приходот кој се пренесува и во
колоната 10 се впишува износот на приход за соодветната година кој останува непренесен на
трансакциската сметка за изборна кампања. Во позицијата „Вкупно“ во колоните 9 и 10 се
впишува збирот на износите од колоните 9 и 10.

Во точка 4. Парични средства од кредити наменети за изборна кампања, во табеларниот
преглед, во колоната 1 се впишува реден број, во колоната 2 се впишува вкупниот износ на
кредит одобрен и пренесен на трансакциската сметка наменета за кредити за изборна кампања
на политичката партија. Колоната 3 се пополнува во случај кога Извештајот се изготвува за
коалиција за време на одржување на избори при што во колоната 3 се впишува називот на
политичката партија која пренесува парични средства од одобрен кредит наменет за изборна
кампања на трансакциската сметка за изборна кампања. Во колоната 4 се впишува бројот на
договор склучен за кредит и датумот на склучување на тој договор, во колоната 5 се впишува
бројот на трансакциската сметка за кредити за изборна кампања на политичката партија од која
се пренесуваат парични средства, во колоната 6 се впишува датумот на пренос на паричните
средства на трансакциската сметка за изборна кампања и во колоната 7 се впишува износот на
парични средства од кредити пренесени на трансакциската сметка за изборна кампања.
Во позицијата „Вкупно“, во колоната 7 се впишува збирот на износите од колоната 7.
Во точка 5. Парични средства обезбедени за објавување на платено политичко
рекламирање, во табеларниот преглед во колоната 1 се впишува реден број, во колоната 2 во
редовите а1), б1), в1) или г1) се впишува називот на услугата од редот а), б), в) или г) кои
согласно Изборниот законик се финансираат од Државната изборна комисија. Во колоната 3 во
редовите а1) ,б1), в1) или г1) се впишува називот на давателот на услугата и истите се
пополнуваат во зависност од бројот на даватели на услугата кон кои е пресметан расход по
основ на обврска за услуга во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се
впишува бројот на фактурата, во колоната 5 датумот на фактурата и во колоната 6 се впишува
вкупниот износ на фактурата (со ДДВ).
Во позицијата „Вкупно (1+2+3+4)“ во колоната 6 се впишува збирот на износите за позициите
1, 2, 3, 4 од колоната 6 од табеларниот преглед.
Во точка 6. Расходи по основ на примените донации во непарични средства, во табеларниот
преглед во колоната 1 се впишува реден број, во колоната 2 се впишува видот на расходот за
примените донации во ствари и услуги, во колоната 3 се впишува датумот на настанување на
расходот и во колоната 4 се впишува износот на расходи по основ на примената донација во
непарични средства. Во позицијата „Вкупно“ во колоната 4 се впишува збирот на износите од
колоната 4.
Во точката 7. Донации префрлени во Буџетот на Република Северна Македонија, во
табеларниот преглед се впишуваат податоци во случај кога учесникот во изборната кампања
има обврска согласно Изборниот законик, разликата меѓу дозволената и донираната вредност
како и донацијата на која не може да и се утврди потеклото да ја префрли во Буџетот на
Република Северна Македонија. Во колоната 1 се впишува редниот број на секоја уплатена
донација во Буџетот на Република Северна Македонија, во колоната 2 се впишува целосното
име и презиме на физичкото лице - донатор или целосниот назив на правното лице – донатор во
случај кога износот на донацијата од донаторот е над законски пропишаниот износ или се
впишува „неутврдено потекло“ во случај кога не може да се утврди потеклото на донацијата. Во
колоната 3 се впишува датумот на кој е уплатена донацијата на трансакциската сметка за
изборна кампања. Во колоната 4 се впишува износот на донација од донаторот. Во колоната 5 се
впишува датумот на кој е извршен преносот на паричните средства во Буџетот на Република
Северна Македонија и во колоната 6 се впишува пренесениот износ во Буџетот на Република
Северна Македонија. Во позицијата „Вкупно“ во колоната 6 се впишува збирот на износите од
колоната 6.
Во точката 8. Пренесени парични средства на основната трансакциска сметка на
политичката партија од трансакциската сметка за изборна кампања, во табеларниот
преглед, во колоната 1 се впишува редниот број, во колоната 2 се впишува видот на паричните
средства кои се пренесуваат на основната трансакциска сметка на политичката партија.
Колоната 3 се пополнува во случај кога Извештајот се изготвува за коалиција за време на
одржување на избори пришто во колоната 3 се впишува називот на политичката партија на чија
основна трансакциска сметка се пренесуваат парични средства од сметката за изборна кампања.
Во колоната 4 се впишува бројот на основната трансакциска сметка на политичката партија на
која се пренесуваат средствата од сметката за изборна кампања, во колоната 5 се впишува
датумот на пренос на паричните средства на основната трансакциска сметка и во колоната 6 се
впишува износот на парични средства кој се пренесува на основната трансакциска сметка на
политичката партија. Во позицијата „Вкупно“ во колоната 6 во табеларниот преглед се впишува

збирот на износите од колоната 6.
Во точката 9. Расходи, во табеларниот преглед за расходи за секоја позиција од колоната 2 се
впишува соодветниот вкупен износ на расход во колоната 3 преземен од колоната 5, односно
колоната 4 од табеларниот преглед за спецификацијата на трошоци. Во колоната 4 се впишува
платениот износ на расход преземен од колоните 4, 5 или 6 од соодветниот табеларен преглед за
спецификацијата на трошоци и во колоната 5 се впишува неплатениот износ, односно
неплатената обврска по основ на определениот расход преземен од колоната 8, односно
колоната 7 од соодветниот табеларен преглед за спецификација на трошоците.
Позицијата под реден број 1. Потрошени материјали, го вклучува износот за потрошени
материјали и суровини, нафтени деривати, канцелариски материјал, вода и други материјали.
Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се
впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во
редовите а), б) итн. се впишува називот на потрошениот материјал. Во колоната 3 во редовите
а), б) итн. се впишува називот на добавувачот и истите се пополнуваат во зависност од бројот на
добавувачи кон кои трошокот е платен во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во
колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се
впишува вкупниот износ (со ДДВ) кој треба да се плати според сметководствениот документ од
колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот
документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во
колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.
Позицијата под реден број 2. Други материјални расходи, го вклучува износот на расходи за
платени административни такси, издатоци за стручна литература, списанија и весници, расходи
за регистрација на моторни и други возила и други материјални расходи неспоменати во
претходните позиции.
Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се
впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во
редовите а), б) итн. се впишува називот на материјалниот расход. Во колоната 3 во редовите а),
б) итн. се впишува називот на добавувачот, односно вршителот на услугата и истите се
пополнуваат во зависност од бројот на добавувачи или даватели на услугата кон кои трошокот е
платен во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот
на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува вкупниот износ кој треба да се плати
со ДДВ (доколку се пресметува) според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната
6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во
колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува
неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.
Позицијата под реден број 3. Комунални услуги и греење, го вклучува износот на трошоци за
изнесување и собирање на смет, трошоци за услуги за дератизација и дезинфекција, трошоци за
гаражирање и паркирање на возила, трошоци за електрична и топлинска енергија и останати
неспомнати трошоци за комунални услуги и греење.
Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се
впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во
редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а), б) итн. се
впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на
даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во
колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се
впишува вкупниот износ (со ДДВ) кој треба да се плати според сметководствениот документ од
колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот
документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во
колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.
Позицијата под реден број 4. Комуникациски услуги (ПТТ услуги и др.), го вклучува
износот на трошоци за поштенски услуги, трошоци за фиксна телефонија, трошоци за мобилна
телефонија и трошоци за интернет.
Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се

впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во
редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а), б) итн. се
впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на
даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во
колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се
впишува вкупниот износ (со ДДВ) кој треба да се плати според сметководствениот документ од
колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот
документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во
колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.
Позицијата под реден број 5. Превозни - транспортни услуги, го вклучува износот на
расходот за транспортни услуги во патниот, железничкиот, воздушниот и водниот сообраќај,
трошоци за такси превоз, трошоци за услуги за специјален превоз, трошоци за услуги за достава
и логистика и останати трошоци за транспорт.
Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се
впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во
редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а), б) итн. се
впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на
даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во
колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се
впишува вкупниот износ (со ДДВ) кој треба да се плати според сметководствениот документ од
колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот
документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во
колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.
Позицијата под реден број 6. Услуги за поправки и тековно одржување, го вклучува износот
на трошоците за услуги за тековно одржување, трошоци за услуги за одржување на хардвер и
софтвер, трошоци за услуги за сервисирање и одржување на транспортни средства и патнички
автомобили, трошоци за услуги за заштита од агенции за обезбедување имоти и лица и останати
трошоци за услуги за поправки, одржување и заштита на средствата.
Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се
впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во
редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а), б) итн. се
впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на
даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во
колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се
впишува вкупниот износ (со ДДВ) кој треба да се плати според сметководствениот документ од
колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот
документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во
колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.
Позицијата под реден број 7. Издатоци за реклама и пропаганда, го вклучува износот на
трошоци за изработка на: огласи, соопштенија, политички изборни спотови, музички спотови
што функционираат како химни на учесниците во изборната кампања, трошоци за банери,
посебна интернет страница за изборна кампања, изборни плакати, рекламни паноа, билборди,
трошоците за изборна програма, трошоци за рекламен и пропаганден материјал и други
неспоменати издатоци за реклама и пропаганда за време на изборна кампања.
Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се
впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во
редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а1), б1), в1),
г1), итн. се впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од
бројот на даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува
Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во
колоната 5 се впишува вкупниот износ (со ДДВ) кој треба да се плати според
сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз
основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој
е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу

износите од колоните 5 и 6.
Позицијата под реден број 8. Издатоци за репрезентација, го вклучува износот на
направените трошоци во угостителски објекти за деловни средби со официјални гости,
трошоците за храна и пијалоци послужени на предизборни собири и други трошоци за
презентација кои претходно не се споменати.
Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се
впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во
редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а), б) итн. се
впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на
даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во
колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се
впишува вкупниот износ (со ДДВ) кој треба да се плати според сметководствениот документ од
колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот
документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во
колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.
Позицијата под реден број 9. Интелектуални услуги, го вклучува износот на трошоци за
авторски хонорари, договор на дело, консултантски и советодавни услуги, услуги на ревизија,
услуги за вештачења, услуги за процена, услуги за превод и платениот данок на личен доход за
извршените услуги.
Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се
впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во
редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а, б) итн. се
впишува име и презиме/називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност
од бројот на даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува
Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во
колоната 5 се впишува вкупниот износ кој треба да се плати според сметководствениот
документ од колоната 4 заедно со данокот на личен доход, во колоната 6 се впишува износот кој
е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува
платениот данок на личен доход за извршената услуга, во колоната 8 се впишува, датумот на кој
е извршено плаќањето и во колоната 9 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу
износите од колоните 5, 6 и 7.
Позицијата под реден број 10. Сметководствени услуги, го вклучува износот на трошоците
направени во врска со извршените сметководствените работи.
Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се
впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 3 се
впишува називот на давателот на услугата. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на
сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува вкупниот износ кој треба да се плати со
ДДВ (доколку се пресметува) според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6
се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во
колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува
неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.
Позицијата под реден број 11. Судски, адвокатски и правни услуги, ги вклучува платените
судски такси и износот на трошоци за адвокатски и нотарски услуги.
Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се
впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во
редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а), б) итн. се
впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на
даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во
колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се
впишува вкупниот износ кој треба да се плати со ДДВ (доколку се пресметува) според
сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз
основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој
е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу
износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 12. Услуги за копирање, печатење и издавање, го вклучува
износот на графички услуги, услуги за укоричување, услуги за умножување и други слични
услуги.
Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се
впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во
редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а), б) итн. се
впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на
даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во
колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се
впишува вкупниот износ (со ДДВ) кој треба да се плати според сметководствениот документ од
колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот
документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во
колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.
Позицијата под реден број 13. Услуги за статистички истражувања, го вклучува износот на
трошоци за спроведување на истражувања на јавното мислење он-лајн, телефонски, теренски и
на други начини кои не се претходно наведени.
Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се
впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во
редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а), б) итн. се
впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на
даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во
колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се
впишува вкупниот износ (со ДДВ) кој треба да се плати според сметководствениот документ од
колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот
документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во
колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.
Позицијата под реден број 14. Расходи за одржување на предизборни собири, го вклучува
износот на трошокот за изнајмување на просторот за одржување на собирот, трошокот за
изнајмување на опремата која се користи за време на собирот и други неспомнати трошоци во
врска со одржувањето на предизборниот собир.
Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се
впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во
редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а), б) итн. се
впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на
даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во
колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се
впишува вкупниот износ (со ДДВ) кој треба да се плати според сметководствениот документ од
колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот
документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во
колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.
Позицијата под реден број 15. Изнајмување на простор за време на изборна кампања, го
вклучува износот на трошоците направени за изнајмување на деловен простор кој се користи за
време на изборната кампања и платениот данок на личен доход по овој основ.
Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се
впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во
редовите а), б) итн. се впишува адреса и место (локација) на просторот кој е предмет на закуп
или подзакуп. Во колоната 3 се впишува видот и бројот на документот (пр. Договор за закуп,
итн.), во колоната 4 се впишува износот кој треба да се плати според документот од колоната 3
заедно со износот на данокот на личен доход, во колоната 5 се впишува вкупниот износ кој е
платен врз основа на документот од колоната 3, во колоната 6 се впишува износот на платениот
данок на личен доход, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во
колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 4,5 и 6.
Позицијата под реден број 16. Провизиии за платен промет и надоместоци за банкарски

услуги, го вклучува износот на платените провизии за извршен платен промет од
трансакциската сметка за изборна кампања и надоместоците платени за банкарските услуги.
Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се
впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 3 се
впишува називот на носителот на платниот промет. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на
сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според
сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз
основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој
е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу
износите од колоните 5 и 6.
Позицијата под реден број 17. Премии за осигурување, го вклучува износот на трошокот по
основ на премиите за осигурување на имот и лица.
Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се
впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во
редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а), б) итн. се
впишува називот на друштвото за осигурување и истите се пополнуваат во зависност од бројот
на друштва за осигурување кон кои е платен трошокот во периодот за кој се подготвува
Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во
колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од
колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот
документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во
колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.
Позицијата под реден број 18. Други финансиски услуги и камати, го вклучува износот на
трошоците кои не се споменати во претходните позиции, а се направени по основ на услуги
примени од финансиски институции, како и платената камата за кредити наменети за изборна
кампања.
Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се
впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во
редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а), б) итн. се
впишува називот на финансиската институција и истите се пополнуваат во зависност од бројот
на финансиски институции кон кои трошокот е платен во периодот за кој се подготвува
Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во
колоната 5 се впишува вкупниот износ кој треба да се плати со ДДВ (доколку се пресметува)
според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е
платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува
датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како
разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.
Позицијата под реден број 19. Дневници за службено патување и патни трошоци во
земјата, го вклучува износот на дневниците за извршено службено патување и направените
хотелски и превозни трошоци поврзани со службеното патување во земјата.
Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се
впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во
редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а), б) итн. се
впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на
даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во
колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се
впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во
колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од
колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се
впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.
Позицијата под реден број 20. Дневници за службено патување и патни трошоци во
странство, го вклучува износот на дневниците за извршено службено патување и направените
хотелски и превозни трошоци поврзани со службеното патување во странство.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се
впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во
редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а), б) итн. се
впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на
даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во
колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се
впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во
колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од
колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се
впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.
Позицијата под реден број 21. Семинари и конференции, го вклучува износот на трошоците
во врска со учество на семинари и конференции во земјата и во странство, како и расходи за
учество на настани кои не се претходно споменати.
Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се
впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во
редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а), б) итн. се
впишува називот на организаторот на настанот и истите се пополнуваат во зависност од бројот
на даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот.
Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се
впишува вкупниот износ (со ДДВ) кој треба да се плати според сметководствениот документ од
колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот
документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во
колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.
Позицијата под реден број 22. Членарини, го вклучува износот на трошоците во врска со
платените членарини кон правни субјекти во земјата и во странство.
Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се
впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во
редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а), б) итн. се
впишува називот на правниот субјект и истите се пополнуваат во зависност од бројот на правни
субјекти кон кои е платена членарина во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната
4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот
кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се
впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во
колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува
неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.
Позицијата под реден број 23. Данок на личен доход, го вклучува износот на трошоците за
платениот данок на личен доход за извршени услуги, кој не е искажан во претходните позиции.
Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се
впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во
редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот за кој е платен данокот на личен доход, во
колоната 3 се впишува име и презиме на давателот на услугата, во колоната 4 се впишува видот
и бројот на документот, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според
документот од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на
документот од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето.
Позицијата под реден број 24. Средства за опрема и ситен инвентар, го вклучува износот на
трошоците за купување на машини, уреди, постројки и друга опрема и ситен инвентар во врска
со спроведувањето на изборната кампања.
Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се
впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во
редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а), б) итн. се
впишува називот на добавувачот и истите се пополнуваат во зависност од бројот на добавувачи
кон кои е платен трошокот во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се
впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува вкупен износ

(со ДДВ) кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6
се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во
колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува
неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.
Позицијата под реден број 25. Други расходи, го вклучува износот на други направени
трошоци во врска со спроведување на изборната кампања кои не се спомнати во претходните
позиции.
Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се
впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во
редовите а), б), итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а), б), итн., се
впишува име и презиме/називот на добавувачот на стока или давателот на услугата и истите се
пополнуваат во зависност од бројот на добавувачи или даватели на услугата кон кои е платен
трошокот во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и
бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува вкупен износ (со ДДВ) кој
треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува
износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се
впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ
како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.
Позицијата под реден број 26. Вкупно расходи кои предизвикуваат одлив на пари, го
вклучува збирот на износите на позициите од реден број 1 до реден број 25 од табеларниот
преглед 10. Расходи.
Во позицијата „1. Вкупно платени расходи“ се пренесува збирниот износ од колоната 4, во
позицијата „2.Вкупно пресметани расходи по основ на преземени, а неплатени обврски“ се
впишува збирниот износ од колоната 5 и во точката „3.Вкупно расходи “ се впишува збирот на
износите од точките 1 и 2.
Во точка 10. Вкупни приходи и вкупни расходи, во табеларниот преглед во колоната 3 се
впишува износот за соодветната позиција од колоната 2, и тоа: за позицијата „1. Приходи од
донации во пари“, се впишува збирот на износите од позицијата „Вкупно донации во пари од
физички лица“ и позицијата „Вкупно донации во пари од правни лица“ од табеларните прегледи
од точка 1. „Приходи од донации во пари, ствари и услуги“; за позицијата „2.Приходи од
донации во ствари и услуги“ се впишува збирот на износите од позицијата „Вкупно донации во
ствари и услуги од физички лица“ и позицијата „Вкупно донации во ствари и услуги од правни
лица“ од табеларните прегледи од точка 1 „Приходи од донации во пари, ствари и услуги“; за
позицијата „3. Донации пренесени од основната трансакциска сметка на политичката партија на
трансакциската сметка за изборна кампања“ се впишува збирот на износот преземен од колоната
9 за позицијата „Вкупно пренесени донации од физички лица” од табеларниот преглед од
потточка 2.1 „Донации од физички лица пренесени од основната трансакциска сметка на
политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања“ и износот преземен од
колоната 9 за позицијата „Вкупно пренесени донации од правни лица” од табеларниот преглед
од потточка 2.2 „Донации од правни лица пренесени од основната трансакциска сметка на
политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања“; за позицијата „4. Приходи
од членарина пренесени од основната трансакциска сметка на политичката партија на
трансакциската сметка за изборна кампања“ се впишува вкупниот износ на приходи од
наплатената членарина пренесен од основната трансакциска сметка на политичката партија на
трансакциската сметка за изборна кампања за периодот за кој се подготвува Извештајот
преземен од колоната 8 за позицијата „Вкупно“ од табеларниот преглед од точка 3.1. Приходи
од членарина пренесени од основната трансакциска сметка на политичката партија на
трансакциската сметка за изборна кампања; за позицијата „5. Други приходи пренесени од
основната трансакциска сметка на политичката партија на трансакциската сметка за изборна
кампања“ се впишува износот на пренесени приходи пренесен од основната трансакциска
сметка на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања за периодот за кој
се подготвува Извештајот преземен од колоната 9 за позицијата „Вкупно“ од табеларниот
преглед од точка 3.2.Други приходи пренесени од основната трансакциска сметка на
политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања; за позицијата „6.Парични
средства од кредити наменети за изборна кампања“, се впишува износ на пренесени парични

средства од трансакциската сметка за кредити наменети за изборна кампања на политичката
партија на трансакциската сметка за изборна кампања, преземен од колоната 7 за позицијата
„Вкупно“ од табеларниот преглед од точка 4.Парични средства од кредити наменети за изборна
кампања”; за позицијата „7.Парични средства обезбедени за објавување на платено политичко
рекламирање“, се впишува вкупниот износ преземен од колоната 6 за позицијата „Вкупно“ од
табеларниот преглед од точка 5.Парични средства обезбедени за објавување на платено
политичко рекламирање; за позицијата „8. Расходи по основ на примените донации во
непарични средства“, се впишува вкупниот износ преземен од колоната 4 за позицијата
„Вкупно“ од табеларниот преглед од точка 6. Расходи по основ на примените донации во
непарични средства; за позицијата „9. Донации префрлени во Буџетот на Република Северна
Македонија“, се впишува износот преземен од колоната 6 за позицијата „Вкупно“ од
табеларниот преглед од точка 7. Донации префрлени во Буџетот на Република Северна
Македонија; за позицијата „10. Пренесени парични средства на основната трансакциска сметка
на политичката партија од трансакциската сметка за изборна кампања“, се впишува износот
преземен од колоната 6 за позицијата „Вкупно“ од табеларниот преглед од точка 8. Пренесени
парични средства на основната трансакциска сметка на политичката партија од трансакциската
сметка за изборна кампања; за позицијата „11. Платени расходи“, се пренесува износот од
позицијата „1.Вкупно платени расходи“ од табеларниот преглед од точка 9. Расходи; за
позицијата „12. Пресметани расходи по основ на преземени, а неплатени обврски“, се пренесува
износот од позицијата „2. Вкупно расходи по основ на преземени, а неплатени обврски“ од
табеларниот преглед од точка 9. Расходи; за позицијата „13. Вкупни приходи на трансакциската
сметка за изборна кампања за период од ___до___20__година“, се впишува збирот од износите
од позициите: 1. Приходи од донации во пари, 3.Донации пренесени од основната трансакциска
сметка на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања 4. Приходи од
членарина пренесени од основната трансакциска сметка на политичката партија на
трансакциската сметка за изборна кампања, 5. Други приходи пренесени од основната
трансакциска сметка на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања и 6.
Парични средства од кредити наменети за изборна кампања; во позицијата „14. Вкупни приходи
за изборна кампања за период од ___до___20__година“, се впишува збирот од износите од
позициите: 1. Приходи од донации во пари, 2. Приходи од донации во ствари и услуги,
3.Донации пренесени од основната трансакциска сметка на политичката партија на
трансакциската сметка за изборна кампања 4.Приходи од членарина пренесени од основната
трансакциска сметка на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања, 5.
Други приходи пренесени од основната трансакциска сметка на политичката партија на
трансакциската сметка за изборна кампања, 6.Парични средства од кредити наменети за изборна
кампања, и 7. Парични средства обезбедени за објавување на платено политичко рекламирање;
во позицијата „15. Вкупни расходи на трансакциската сметка за изборна кампања за период од
___до___20__година“, се впишува збирот од износите од позициите: 9.Донации префрлени во
Буџетот на Република Северна Македонија, 10.Пренесени парични средства на основната
трансакциска сметка на политичката партија од трансакциската сметка за изборна кампања и
11.Платени расходи; во позицијата „16. Вкупни расходи за изборна кампања за период од
___до___20__година“, се впишува збирот од износите од позициите: 7. Парични средства
обезбедени за објавување на платено политичко рекламирање, 8. Расходи по основ на
примените донации во непарични средства, 9.Донации префрлени во Буџетот на Република
Северна Македонија, 10.Пренесени парични средства на основната трансакциска сметка на
политичката партија од трансакциската сметка за изборна кампања, 11.Платени расходи и 12.
Пресметани расходи по основ на преземени, а неплатени обврски; во позицијата „17. Вкупен
дозволен износ на трошење по запишан избирач за период од ___ до __ 20__ година“, се
впишува потрошениот износ по запишан избирач во изборната единица, односно општината за
која учесникот за изборна кампања има поднесено листа на кандидати, односно листа на
кандидат во првиот и вториот круг на гласање за периодот за кој е составен Извештајот; во
позицијата „18. Вкупни приходи - Вкупни расходи на трансакциската сметка за изборна
кампања за период од ___ до ___ 20___ година“, се впишува разликата меѓу износот на
вкупните приходи на трансакциската сметка за изборна кампања од позиција 13 и износот на
вкупните расходи на трансакциската сметка за изборна кампања од позиција 15 за периодот за
кој се подготвува Извештајот. Доколку вкупните расходи се поголеми од износот на вкупните
приходи тогаш пред износот се става негативен предзнак; во позицијата „19. Вкупни приходи -

Вкупни расходи за изборна кампања за период од ___ до ___ 20___ година“, се впишува
разликата меѓу износот на вкупните приходи за изборна кампања од позиција 14 и износот на
вкупните расходи од позиција 16 за периодот за кој се подготвува Извештајот. Доколку
вкупните расходи се поголеми од износот на вкупните приходи тогаш пред износот се става
негативен предзнак.
На крајот на Образецот се впишува датум и место на пополнување на Образецот и своерачен
потпис и печат на овластеното лице на учесникот во изборна кампања.

