
По барање на Државниот совет за превенција од  детско  престапништво, а врз 
основа на член 158 и 159 од Законот за правда за децата (Сл.весник на РСМ 
бр 148/2013) Град Скопје објавува 

 

 

ЈАВЕН ПОВИК 

за здруженија на граѓани и фондации, кои се занимаваат со 
проблематиката со правата на децата, за номинирање на член, кој ќе 

учествува во работата на Советот за превенција од детско престапништво 
на Град Скопје 

 

Предмет на Јавниот повик 

Предмет на јавниот повик се здруженија на граѓани и фондации кои се 
занимаваат со проблематиката на правата на децата, за номинирање на еден 
член од нивните организации , кој ќе учествува во работата на Советот за 
превенција од детско престапништво на Град Скопје, и ќе ги исполнува 
критериумите дадени во овој Јавен повик. 

Избраниот член се именува за време од пет години со право на повторен 
реизбор. 

Основни критериуми 

Основните  критериуми кои  треба да ги  исполнуваат здруженијата  на граѓани 
и фондациите кои ќе учествуваат на овој Јавен повик се: 

- да се регистрирани во Централниот Регистар на Република Северна  
Македонија 

- да се занимаваат со активности и проекти поврзани со заштитата  на правата 
на децата најмалку 2 години. 

Задолжителна документација 

- Пријава, односно изразување интерес за учество во Советот за превенција на 
детско престапништво, 

 - кратка биографија на номинираниот член – претставник од здруженијата на 
граѓани/фондации, 

- финансиски извештај на организацијата за 2018 и 2019 година,  



- решение за регистрација, 

- краток опис на проект што е реализиран во последните две години,  а  кој е  
поврзан со заштитата  на  правата  на  децата или со  детско  престапништво. 

Рок и начин на доставување на пријавите 

Рокот за пријавување на овој Јавен Повик е три работни дена сметајќи  од  
денот на објавувањето на повикот на официјалната веб страна на Град Скопје. 

Пријавите со целокупната документација се доставуваат по пошта на адреса: 

 Град Скопје, Одделение за социјална, детска и здравствена заштита, бул. 
“Илинден“ бр. 82, 1000 Скопје или во архивата на Град Скопје, барака 16 (со назнака -
 Одделение за социјална, детска и здравствена заштита – Пријава за јавен повик). 
Пријавите доставени по e-mail или факс нема да бидат разгледувани.  

Учесниците на Јавниот повик ќе бидат известени за резултатите во рок од 7 дена по 
завршувањето на повикот. 

За дополнителни информации можете да се обратите на лицето за контакт Игор Стевчески, 
помлад соработник во Одделението за социјална, детска и здравствена заштита на бројот 02 
3297 278 

 

 


