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Врз основа на член 193 од Законот за социјална заштита (Службен весник на РСМ, бр. 104/19 

од 23.5.2019 година) Приватната Установа за социјална превенција и социјална заштита СОС 
Детско село – Скопје на огласна табла во седиштето на Установата на ул.Финска бр.131 и на 
веб страната на установата www.sos.org.mk   на ден 26.02.2020 година објавува  
 

 
 
 

Јавен повик за избор на членови на Советот на корисници 
 
 

За потребите на усогласување на работењето на Установата СОС Детско село – Скопје, во 

смисла на член  193 од Законот за социјална заштита (Службен весник на РСМ, бр. 104 од 
23.5.2019 година) се објавува јавен повик за избор на членови на Советот на корисници. 
 
За член на Советот на корисници може да биде избрано лице: 
 

- корисник на права или услуги од надлежност на Установата; 
- родител/старател на лице корисник на права или услуги од надлежност на Установата; 
- лице кое не е осудено со правосилна судска пресуда; 
- лице на кое не му е одземено родителското право; 
- државјанин на Република Северна Македонија. 

 
При поднесување на апликацијата лицето кое се јавува на јавниот повик треба да ги достави 
следниве документи: 

- потврда дека е корисник на право или услуга или потврда дека е родител или старател 
на лице корисник на права или услуги од надлежност на Установата; 

- потврда за неосудуваност; 
- потврда дека не му е одземено вршењето на родителското право; 
- Кратка биографија; 
- Мотивационо писмо; 
- Државјанство. 

 
 
Мандатот на членовите на Советот на корисници трае 4 години. 
 
Рокот за доставување на апликацијата со пропратна документација како доказ за исполнети 
услови за член на Советот на корисници изнесува 10 (десет) работни дена, сметано од денот 
на објавувањето на огласот на веб страната на Установата. Условите наведени во јавниот 
повик, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето. 
 
Заинтересираните кандидати, пријавата со пропратната документација треба да ја достават во 
хартиена форма во архивата на СОС Детско Село Скопје ,  по пошта на адреса:  СОС Детско 
Село Скопје   на ул., Финска, бр. 131 Скопје или по електронска пошта на меил адреса: 
selo@sos.org.mk  
 
Кандидатите се должни на ковертот да наведат: „Повик за избор на членови на Советот на 
корисници“. 
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