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Правилникот е објавен во  

“Службен весник на РМ” бр. 128/07  

 
 
Врз основа на член 8 став 3 од Законот за волонтерство (“Службен 

весник на Република Македонија” бр. 85/07), министерот за труд и 
социјална политика, донесе  
 
 

П Р А В И Л Н И К 
за начинот, постапката и евиденцијата за издавање на согласност за 

волонтирање на странско лице во Република Македонија 
 
 

Член 1 
 Со овој правилник се  пропишува начинот, постапката и евиденцијата 
за издавање на согласност за волонтирање на странско лице во Република 
Македонија.   
 
 

Член 2 
 

Барање за издавање на согласност за волонтирање на странско лица 
поднесува организаторот на волонтерската работа.  

Барањето од став 1 на овој член се поднесува до Министерството за 
труд и социјална политика.  

Член 3  
 
 Кон барањето за издавање на согласност се доставуваат следниве 
документи:  

 договор за волонтирање; 

 програма за волонтирање; 

 документ, со кој се докажува идентитетот на странецот; 

 изјава дека не е казнуван за прекршок; 

 копија од упис во Централниот регистар на Република 
Македонија, односно надлежниот основен суд на организаторот 
на волонтерската работа и 

 висината и начинот на покривање на патните трошоците и 
трошоците за престој на волонтерот. 

  
Член 4 

 .   
За лице кое има волонтирано во   Република Македонија, кон 

барањето од член 3 на овој правилник се доставува и известување за 
активностите кои волонтерот ги има реализирано во текот на претходно 
издадената согласност за волонтирање. 
 
 

Член 5 
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 Евиденцијата согласно со овој правилник се води од страна на 
Министерството за труд и социјлна политика  врз основа на податоците 
добиени во постапката за издавање согласност за волонтирање на странски 
лица. 

 Евиденцијата од став 1 на овој член се води рачно или електронски.  
 

 
Член 6 

Ако Министерството за труд и социјална политика не биде известено 
од страна на организаторот на волонтерската работа за почетокот на 
волонтирањето на странското лице согласно закон, странското лице се 
брише од евиденцијата за издавање на согласност.  

 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила  наредниот ден од денот на  
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.                                                                                       

 
 
Бр.08-10360/1 

Скопје, 10.10. 2007     

 Министер 
    за труд и социјална политика 

Љупчо Мешков, с.р. 

 
 

 


