Врз основа на член 89-б, став 2 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
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ
НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАР НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ ОД ОБЛАСТА НА
СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на регистар на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.
Член 2
Регистарот се води во форма на книга со димензии 50см х 30см.
Книгата ја сочинуваат страници и истата е укоричена со корица од тврда хартија во
сина боја.
Регистарот се води според Образецот- Здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита и истиот е составен дел на овој правилник.
Член 3
На насловната страна на корицата на книгата во левиот горен агол е отпечатен
текст со бели букви : "Република Македонија", под него централно поставено:
"МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА", а под тоа: "Одделение за јавни и приватни установи за социјална заштита".
Во средината на насловната страна на книгата е отпечатен текст: "РЕГИСТАР", а под
него централно поставено: "на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита".
Член 4
Страницата на книгата содржи 14 рубрики, во кои се впишува: реден број; име на
здружението на граѓани; седиште (улица, број и место); кратка содржина на работата
и активностите; број и датум на решението за упис во регистарот на надлежниот
суд; статусни промени; даночен број; назив на проекти реализирани во областа на социјалната заштита; период на работа во областа на социјалната заштита; број и датум на документот за економски и финансиски бонитет; број и датум на потврда од
Управата за јавни приходи за платени даноци и други јавни давачки; број и датум на
решението за упис во регистарот; број и датум на решението за бришење на здружението од регистарот и забелешки.
Пред почетокот на водењето на Регистарот на првата страница во десниот долен
агол се забележува вкупниот број на страници и се заверува со потпис на претседателот на Комисијата за соработка со здруженија на граѓани и печат на Министерството за труд и социјална политика. Бројот на страницата ја обележува лицето кое го води регистарот.
Член 5
Регистарот може да се води и електронски во форма и содржина пропишана со овој
правилник.
Член 6
Впишувањето на здружението на граѓани од областа на социјалната заштита во Регистарот се врши најдоцна пет дена од денот на објавувањето на решението во
"Службен весник на Република Македонија".
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Член 7
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 10-925/3
7 февруари 2005 година
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и социјална политика,
Стевчо Јакимовски, с.р.

2

3

