
НОВА ВЕРЗИЈА НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКА 2015: 
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Член 8 

(1) Изборот на членовите на Советот од редот на здруженијата и 
фондациите го врши Комисија за избор на членови на Советот (во 
натамошниот текст: Комисија) формирана од генералниот секретар 
на Владата.  

(2) Комисијата е составена од девет члена, од кои пет члена од 
вработени во органите на државната управа (по еден член од 
Министерството за труд и социјална политика, Министерството за 
култура и Министерството за здравство и два члена од Генералниот 
секретаријат на Владата) и четири члена од здруженија и фондации. 

 (3) Кандидатите за членови на Комисијата треба да ги исполнуваат 
истите услови што се пропишани за кандидатите за членови на 
Советот, согласно член 6 на оваа одлука. 

Член 9 

(1) Постапката за избор на членови на Комисијата ја спроведува 
Генералниот секретаријат на Владата. 

(2) Генералниот секретаријат – организациона единица за соработка 
со граѓанскиот сектор објавува повик до здруженијата и фондациите 
за пријавување на кандидати за членови на Комисијата. Повикот за 
избор на членови на Комисијата трае 15 дена. 

(3) По завршувањето на повикот, во рок од 15 дена, Генералниот 
секретаријат на Владата – организациона единица за соработка со 
граѓанскиот сектор изготвува извештај за бројот на пријавени 
здруженија и фондации со кандидати кои ги исполнуваат условите. 

(4) Генералниот секретаријат на Владата – организациона единица за 
соработка со граѓанскиот сектор извештајот од став (3) на овој член со 
придружните документи го објавува на својата веб страна, со повик 
до здруженијата и фондациите да го дадат својот глас на еден од 
кандидатите. 

(5) Во рок од 15 дена од објавувањето на повикот за гласање, 
здруженијата и фондациите по пошта или преку електронска пошта го 
доставуваат својот глас само за еден кандидат. 

(6) По завршувањето на рокот за гласање, во рок од 8 дена, 
Генералниот секретаријат на Владата – организациона единица за 
соработка со граѓанскиот сектор изготвува листа на кандидати според 
бројот на добиени гласови и ја доставува до генералниот секретар на 
Владата за формирање на Комисијата.  

(7) Листата на кандидати од ставот (6) на овој член Генералниот 
секретаријат на Владата – организациона единица за соработка со 
граѓанскиот сектор ја објавува на својата веб страна.  

Член 10 

 (1) По завршувањето на јавниот оглас за избор на членови на Советот 
од здруженија и фондации, во рок од 15 дена, Комисијата изготвува 
извештај за бројот на пријавени здруженија и фондации со кандидати 
кои ги исполнуваат условите од јавниот оглас во секоја од областите 
на дејствување од член 3 став (3) на оваа одлука. 

(2) Генералниот секретаријат – организациона единица за соработка 
со граѓанскиот сектор извештајот од став (1) на овој член го објавува 
на својата веб страна. 

(3) Во рок од 30 дена од објавувањето на извештајот, Комисијата 
спроведува интервју со пријавените кандидати од здруженијата и 
фондациите и изготвува ранг листа на кандидати за секоја од 
областите на дејствување од член 3 став (3) на оваа одлука.  

(4) Ранг листата на кандидати од ставот (3) на овој член Генералниот 
секретаријат на Владата – организациона единица за соработка со 
граѓанскиот сектор ја објавува на својата веб страна.  

(5) Доколку за некоја од областите на дејствување од член 3 став (3) 
на оваа одлука не се пријават кандидати или ниту еден од 
пријавените кандидати не ги исполнува условите пропишани со оваа 
одлука, Генералниот секретаријат на Владата – организациона 
единица за соработка со граѓанскиот сектор повторно распишува 
јавен оглас за избор на член на Советот од  здруженија и фондации 
само за таа област на дејствување. 
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Член 8 

(1) По завршувањето на јавниот оглас, во рок од осум дена, 
Генералниот секретаријат на Владата – организациона единица за 
соработка со граѓанскиот сектор изготвува извештај за бројот на 
пријавени здруженија и фондации со кандидати кои ги исполнуваат 
условите од јавниот оглас во секоја од областите на дејствување од 
член 3 став (3) на оваа одлука. 

(2) Генералниот секретаријат на Владата – организациона единица за 
соработка со граѓанскиот сектор извештајот од став (1) на овој член го 
објавува на својата веб страна, со повик до здруженијата и 
фондациите да го дадат својот глас на еден од кандидатите во 
областа на нивното дејствување. 

(3) Во рок од 15 дена од објавувањето на повикот за гласање, 
здруженијата и фондациите по пошта го доставуваат својот глас само 
за еден кандидат во областа во која дејствува 
здружението/фондацијата. 

(4) По завршувањето на рокот за гласање, во рок од осум дена, 
Генералниот секретаријат на Владата – организациона единица за 
соработка со граѓанскиот сектор изготвува листа на кандидати според 
бројот на добиени гласови за секоја од областите на дејствување од 
член 3 став (3) на оваа одлука.  

(5) Ранг листата на кандидати од ставот (3) на овој член Генералниот 
секретаријат на Владата – организациона единица за соработка со 
граѓанскиот сектор ја објавува на својата веб страна.  

(6) Доколку за некоја од областите на дејствување од член 3 став (3) 
на оваа одлука не се пријават кандидати или ниту еден од 
пријавените кандидати не ги исполнува условите пропишани со оваа 
одлука, Генералниот секретаријат на Владата – организациона 
единица за соработка со граѓанскиот сектор повторно распишува 
јавен оглас за избор на член на Советот од  здруженија и фондации 
само за таа област на дејствување. 

 

 

 

 

Член 3 

(4) Владата го определува претседателот на Советот од редот на 
членовите од ставот (3) на овој член. 

 

 

 

Член 3 

(4) Советот го определува претседателот на Советот од редот на 
членовите од ставот (3) на овој член 

 

 

ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТ ОД РЕДОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА И ФОНДАЦИИ 

 

НОВА ВЕРЗИЈА НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКА 2015: ПРВА ПРЕДЛОГ ОДЛУКА (НОЕМВРИ 2014): 

ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ 

 

Ги повикуваме сите заинтересирани 
организации кои сакаат да го поддржат 

заедничкото барање за промена на овие 
членови да ни достават потврда (со целосно 

име на организацијата) на e-mail адреса: 
executiveoffice@balkancsd.net  најдоцна до 

вторник, 10.02., 16 часот. 

mailto:executiveoffice@balkancsd.net

