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Врз основа на член 55 став (1) од Законот за организација и работа на органите на
државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000; 44/2002; 82/2008;
167/2010 и 51/2011), Министерот за труд и социјална политика, на 2.2.2015 година донесе

ПРАВИЛНИК
за изменување
изменување и дополнување на
Правилникот за внатрешна организација на
Министерството за труд и социјална политика
Член 1
Во Правилникот за внатрешна организација на Министерството за труд и социјална
политика број 04-8093/1 од 12.12.2012 и Правилниците за измена и дополнување на
Правилникот за внатрешна организација на Министерството за труд и социјална политика број
04-4013/1 од 22.05.2014, број 04-5778/1 од 17.07.2014 и 04-4013/1 од 5.11.2014 во дел II
ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ , член 4 став (3) алинеа 1 се брише. новиот текст гласи:
"Во Управата за прашања на борците и воените инвалиди, дефинирани се следните
организациони единици:
-

Сектор
Одделенија
Член 2

Во дел III. НАДЛЕЖНОСТИ НА ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ, во член 5, став 2, пред
алинеа 1 се додава нова алинеа која гласи 1 Сектор, а алинеата 1 се менува и гласи 2 одделенија..
Член 3
Во член 6, точката 16 УПРАВА ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ,
алинеа 1 се брише. Новиот текст гласи:
16.1 Сектор за за боречка и инвалидска заштита
- Одделение за остварување на права од боречка и инвалидска заштита, извршители во:
Скопје, Берово, Битола, Брод Македонски, Валандово, Виница, Гевгелија, Гостивар, Дебар,
Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Кратово, Крива Паланка, Крушево,
Куманово, Неготино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Свети Николе, Струга,
Струмица, Тетово, Велес и Штип
- Одделение за евиденција и контрола на остварени права од боречка и инвалидска
заштита
Член 4
Во дел „IV Надлежноста на организационите облици“, членот 22, се менува и гласи:
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Член 22
УПРАВА ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ
Во СЕКТОР ЗА БОРЕЧКА И ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА се реализираат активности кои
се однесуваат на заштитата
на борците од Антифашистичката војна и од сите
националноослободителни војни на Македонија, на воените инвалиди, на учесниците во
безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нивните семејства, на
припадниците на вооружените сили на поранешната ЈНА и на членовите на нивните семејства
кои не по своја вина учествуваа во војните во републиките на поранешната СФРЈ, на
прогонуваните и затворените за идеите на самобитноста на макеадонскиот народ и неговата
државност како и заштитата на членовите на нивните семејства, остварувањето на правата на
воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на
паднатите борци, на посебните права на припадниците на безбедносните сили на РМ и на
членовите на нивните семејства, на правата на носителите на партизанска споменица 1941, на
лицата одликувани со орден на народен херој и на борците од Шпанската НОВ, на
материјалното обезбедување на учесниците во НОВ како и обезбедување на грижа за
обележување, уредување и оддржување на гробиштата и гробовите на паднатите борци и тоа:
Во Одделение за остварување на права од боречка и инвалидска заштита се вршат
работи поврзани со:
 подготвување на предлог закони и други прописи од боречката и инвалидската
заштита и нивното следење;
 стручна обработка и давање мислење од значење и примена на односите уредени
со закон или друг акт;
 следење и спроведување на прописите од надлежност на Управата и нивна
усогласност со меѓународните прописи;
 решавање во управна постапка;
 следење на состојбите на гробиштата и гробовите на паднатите борци;
 подготовка на анализи, информации, извештаи и други материјали по барање на
Владата на РМ, Собранието на РМ и други институции;
 подготвување на одговори и мислења по барања и иницијативи за покренати
постапки пред судски органи;
 учество во меѓуминистерски, меѓуресорски и други работни групи;
Во Одделение за евиденција и контрола на остварени права од
о д боречка и инвалидска
заштита се вршат работи поврзани со:
 планирање на потребните средства и исплатата на средства за боречка и
инвалидска заштита;
 подготовка за донесување на Буџетот на РМ во делот на Управата за прашања на
борците и воените инвалиди;
 контрола на донесени решенија за остварени права за боречка и инвалидска
заштита
 прибирање, ажурирање, систематизирање, обработка и анализирање на
податоците за остварени права за боречка и инвалидска заштита;
 изработка на мислења, информации, годишни и квартални извештаи на
реализацијата за остварени права за боречка и инвалидска заштита
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Член 5
Согласно извршените изменувања и дополнувања во интегралниот текст во
Правилникот, се вршат изменувања и дополнувања и во графичкиот приказ на
организационата поставеност на Mинистерството за труд и социјална политика (органограм), кој
е составен дел на истиот правилник.
Член 6
Овој правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува и ќе се
објави на огласната табла, како и на интернет страницата на Министерството за труд и
социјална политика, по добиената писмена согласност од Агенцијата за администрација.
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МИНИСТЕР,

2. 1. 2015
2015 година

Диме Спасов

Број 0404 -

Скопје

4

