
Врз основа на член 89-и  од Законот за социјална заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
50/97, 16/2000, 17/2003 и 65/2004), министерот за труд и социјална политика, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ОДРЕДЕНИ РАБОТИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот и постапката за доделување на средства на здруженија на граѓани за 
вршење на одредени работи од областа на социјалната заштита.  

 
Член 2 

Доделувањето на средства на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита се врши преку објавување 
на јавен конкурс во два дневни весници кои се достапни на целата територија на Република Македонија. 

 
Член 3 

Со пријавата на здружението на граѓани кое е запишано во регистарот за здруженија на граѓани од областа на 
социјална заштита при Министерството за труд и социјална политика, покрај  наведените документи во јавниот 
конкурс, се приложуваат и податоци  за: 

1) Регистарски број и број на решение на здружението издадено од Министерството за труд и социјална поли-
тика; 

2) Полн назив и адреса на останатите субјекти со јасно дефинирани активности во текот на реализацијата на 
проектот; 

3) Детален опис на активностите со конкретен работен план за имплементација и период на реализација на 
проектот, со кои ќе се обезбеди реализација на предвидените цели, активности и услуги дефинирани во јавниот 
конкурс; 

4) Детална финансиска структура на активностите во рамките на вкупните средства кои се  предвидени за реа-
лизација на проектот; 

5) Име, презиме и матичен број на лицата кои ќе бидат ангажирани во реализацијата на проектот, како и нив-
ната квалификациона структура и нивното професионално искуство; 

6) Име, презиме и телефонски број на одговорното лице за реализација  на проектот; 
7) Информации за работното искуство во областа на социјалната заштита, согласно со барањата и потребите 

од јавниот конкурс. 
Пријавата по јавниот конкурс се доставува во рокот  утврден во јавниот конкурс.  
 

Член 4 
Комисијата за соработка со здруженија на граѓани  ги разгледува само пријавите кои ги исполнуваат условите, 

согласно со Законот за социјална заштита и овој правилник. 
 

Член 5 
Пријавата од член 3 на овој правилник, се разгледува во присуство на сите членови на Комисијата. 
Мислењето кое го изготвува Комисијата се потпишува од сите членови на Комисијата. 
 

Член 6 
Комисијата при разгледување на пријавите по јавниот конкурс за исполнување на условите за одреден вид на 

работа од социјалната заштита утврдени согласно со Законот за социјална заштита, врши бодирање и тоа за:  
-  соодветност на предлогот со барањата од јавниот конкурс од 1 до 10 бода; 
-  капацитетот на предлагачот, искуство во реализација на проекти од ист или сличен вид, соодветност на лицата 

кои ќе учествуваат во реализација на проектот по однос на образованието и работно искуство во областа на социјал-
ната заштита, поставеност на систем на контрола на квалитетот и раководењето од 20 до 30 бода; и  

- поврзаност на целите на проектот со предложените активности и резултати и јасно утврдени активности и предлогот на 
мерки за одржливост на проектот од 45 до 60 бода.  

 
Член 7 

Разгледувањето на пријавата, реализацијата на проектот и утврдувањето на фактичката состојба, Комисијата 
го врши врз основа на непосредно извршениот  увид на здружението на граѓани, односно на субјектите кои се 
предложени за реализација на проектот. 

 
Член 8 

Договорот за меѓусебните права, обврски и одговорности за реализација на доделените средства кој се склучу-
ва помеѓу Министерството за труд и социјална политика и здружението на граѓани согласно со Законот за соци-
јална заштита, особено содржи: 

1) Краток опис на целта; 
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 2

2) Времетраење и датум на влегување во сила на договорот; 
3) Проект обврски на договорните страни; 
4) Начин на редовни извештаи за реализација на проектот; 
5) Осигурување и одговорност за направена штета; 
6) Износот на средствата кои ќе се обезбеди од Министерството за труд и социјална политика;  
7) Неповратни средства; 
8) Трошоци кои нема да бидат покриени; 
9) Начин на исплаќање на средствата; 
10) Ревизија и мониторинг; 
11) Раскинување; и 
12) Завршни одредби. 
 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-

донија".  
 
 Бр. 10-2414/1                                    Министер,  

6 април 2005 година                       Стевчо Јакимовски, с.р.  
     Скопје 

 


