
Врз основа на член 62 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ број 05/02), како и во согласност со член 6 став 3 од Законот за волонтерството 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 85/2007 и 161/2008),Советот на Општина 
Могила на седницата одржана на ден 12.12.2018 година,  донесе:  

 
 

 П Р О Г Р А М А 
ЗА ВОЛОНТЕРИ И ПРАКТИКАНТИ ВО 

ОПШТИНА МОГИЛА  ЗА 2019  ГОДИНА 
 
I. Општа одредби  

Член 1 

Со оваа Програма се уредува волонтерството, условите и начинот, на вршење на 

волонтерство, правата и  обврските на волонтерите и организаторот на волонтерството, 

договорот за волонтерство и евиденцијата на волонтерската работа    

Член 2 

  Волонтерството претставува активност од интерес за Република Македонија која 

придонесува за подобрување на квалитетот на животот со активно вклучување на луѓето во 

опшествениот живот, како и за развој на хумано и рамноправно демократско опшество. 

Член 3 

Под волонтерство се подразбира доброволно давање на лични услуги, знаења и 

вештини и /или вршење на други активности во корист на други лица,органи,организации и 

други институции, без надоместок. 

Со овој закон не се ограничува можноста да се даваат волонтерски услуги кои се дел 

од непостојана или случајна природа на доброволна основа, без надоместок. 

Под волонтерство , според овој закон, не се подразбира вршење на волонтерски 

стаж, согласно со Законот за работните односи. 

Член 4 

  Волонтер е физичко лице кое дава услуги,вештини и знаења во корист на други 

лица, органи, организации и други институции, на доброволна основа и без финансиска 

или друга лична добивка.  

    

 



 

 II. Услови и  начин на вршење на волонтерството 

Член 5 

  Волонтер може да биде домашно и странско физичко лице. 

Волонтер можер да биде и малолетно лице со писмена согласност од неговите родители 

или старатели. Договор за волонтирање со малолетни лица може да се склучи само со 

писмена согласност од неговите родители или старатели. 

Одредбите од Законот за работните односи, кои се однесуваат на заштита на 

лицата од 15 до 18 години, соодветно се применуваат на малолетните лица кои 

волонтираат. 

Практикант е студент на високообразовна институција на Република Македонија од 
областа на правото, економијата – бизнис администрација или јавна администрација кој 
стекнува практични искуства во општина Могила со вршење на работи и работни задачи 
со надлежност на општина Могила, како и проучување на списите по кои се постапува, 
односно реализацијата на Годишната програма за работа на општината. 

 

Член 6 

Организатори на волонтерската работа можат да бидат 

- здружение на граѓани и фондација, 
- верска заедница и религиозна група, 
- јавна установа и 
- орган на државна власт. 

Организаторот на волонтерската работа од ставот 1 на овој член, ја утврдува потребата од 

ангажирање на волонтери,видот на услугите и начинот и постапката за обезбедување на 

истите, врз основа на програма за волонтирање. 

Член 7 

Државјанин на Република Македонија може да волонтира во други држави, соласно со 

прописите на државата во која волонтира и ратификуваните меѓународни договори. 

Член  8 

Странско лице може да волонтира во Република Македонија врз основа на претходно 

обезбедена согласност од Министерството за труд и социјална политика  и регулиран 

престој во Република Македонија. 



Организаторот на волонтерската работа е должен во рок од 60 дена  од денорт на 

издавањето на согласноста од ставот 1 на овој член, да го извести Министерството за труд 

и социјална политика за почетокот на волонтирањето на странското лице. 

 

Начинот,постапката и евиденцијата за издавање на согласноста од ставот 1 на овој член, 

ги пропишува министерот за труд и социјална политика. 

Член 9 

Организаторот на волонтерската работа не смее волонтерот  да го стави во нееднаква  

положба поради расата, бојата на кожата,полот,возраста,здравствената состојба, односно 

инвалидност,религиозното,политичкото или друго убедување,националното или 

социјалното потекло, статутот на семејството,имотната состојба,половата насоченост или 

заради други лични околности.     

III. Потреба од ангажирање на волонтери 
 

Член 10 
Потребата од ангажирање на волонтери, по претходно поднесено барање за 
волонтирање ја утврдува раководното лице на секторот односно одделението коешто 
одговара на стручните квалификации на барателот за волонтирање, раководејќи се од 
просторните можности и реалната потреба за ангажирање на волонтери.  
 
IV . Вид на услуги  

Член 11 
Волонтерските услуги може да се однесуваат на било која од областите утврдени во член 
22 од Законот за локална самоуправа.  

 
 
V. Начин и постапка за обезбедување на волонтерските услуги  
 

Член 12 
 Постапката за ангажирање на волонтер започнува со поднесување на барање од страна 
на кандидатот волонтер, по што во врска со истото раководното лице на секторот односно 
одделението коешто одговара на стручните квалификации на барателот за волонтирање 
согласно член 2 од оваа програма ја утврдува потребата за волонтирање и поднесува 
предлог до Градоначалникот за склучување на Договор за волонтирање.  
 

Член 13 
 Доколку од страна на Градоначланикот е одговорено позитивно во врска со предлогот за 
склучување на Договор за волонтирање, со барателот за волонтирање се склучува 



Договор за волонтирање. Договорите за волонтирање ќе ги потпишува Градоначланикот 
на општината .  
 

Член 14 
 Волонтерот за давањето на услугите, знаењата и вештините за работи од надлежност на 
Општината има право на надоместок на трошоци за храна и трошоци за превоз за 
доаѓање во Општината за волонтирање и враќање до местото на живеење во висина од 
15% од просечната месечна плата во Републиката, за волонтирање со полно работно 
време, како и трошоци за службени патувања и трошоци за обука доколку за тоа има 
потреба.  
За волонтирање со пократко работно време од полното работно време процентот за 
трошоци за храна и трошоци за превоз за доаѓање во Општината за волонтирање и 
враќање до местото на живеење ќе се пресметува пропорционално согласно процентот 
утврден во став 1 на овој член во зависност од утврденото времетраење на работното 
време во Договорот за волонтирање.  
 
VI. Ангажирање на практиканти 
Практичната обука на студентите во општина Могила   може да трае најмногу 30 дена во 
текот на годината по добиена согласност од Градоначалникот на општина Могила   и во 
согласност со Програма за обука  на практиканти  која ќе се реализира на следниот начин: 

- Проучување на Уставот на Република Македонија од 1991 
година  

- Проучување на легислативата од надлежност на локалната самоуправа Закон за 
организација и работа на органите на државната управа (,,Сл. весник на РМ,, 
бр.58/2000;44/2002,82/08). 

- Уредба за начелата за внатрешна организација на органите на државната 
управа(,,Сл. весник на РМ,, бр. 105 /2007). 

- Закон за административни службеници (Сл. весник на РМ,, бр.27/14, 199/14, 
48/15, 154/15, 5/16 и 142/16). 

- Закон за општа управна постапка (,,Сл. весник на РМ,,38/2005;115/2008). 
- Уредба за канцелариско и архивско работење(,,Сл. весник на РМ,, 

          бр. 58/ 1996). 
- Упатство за начинот и техниката на постапување со документарниот материјал и 

архивската граѓа во канцелариското и архивското работење(,,Сл. весник на РМ,, бр. 
60 /1997). 

- Закон за постапување по претставките и предлозите(,,Сл.весник на РМ,, бр. 82/ 
2008). 

- Правилник за начинот на постапување по претставките и предлозите(,,Сл. весник 
на РМ,, бр. 2/ 2009) 

- Правилник за содржината,начинот и формата на водење на евиденција на 
податоците што се однесуваат на постапувањето по претставките и предлозите 
како и содржината на извештаите (,,Сл. Весник на РМ,, бр. 2/ 2009). 

 
 



VII. Преодни и завршни одредби 
 
Во општина Могила годишно може да има 5  волонтери  и  3 практиканти. 
 
 
 
 
Бр.08-_____/                                                                                                   општина Могила  
12.12.2018 година                                                                                       Претседател на Совет 
                                                                                                                        Александар Јанкуловски 


