
Република Македонија 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРцД 
И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

Оѕ   

2~1". Скопје 

Врз основа на член 49 став 1 и член 55, став 1, од Законот за организација и работа на 
органите на државната управа (Службен весник на  PM  бр.58/2000 , 44/2002,167/2010 
и 51/2011), министерот за труд и социјална политика донесе: 

РЕШЕНИЕ 
За изменување и дополнување на Решение за формирање на Комисија за рангирање 

на поднесени апликации (барања) од страна на Општините за финансирање на 
проекти за градежни работи и/или опремување на простор за проширување на 

капацитети за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст 

1. Во Решението за формирање на Комисија за рангирање на поднесени апликации 
(барања) од страна на Општините за финансисрање на проекти за градежни работи и/или 
опремување на простор за проширување на капацитети за згрижување и воспитание на 
деца од предучилишна возраст бр.05-10509/1 од 17.10.2018 година: 

- Во точка 2, зборовите "30 октомври" се заменува со "10 декември за поднесени 
апликации (барања) до 05 декември" ; 

- Точка 3. алинеја Б. се менува и гласи "рурално подрачје според степенот на развиеност 
на планскиот регион  no  развоен индекс"; 

- Точка 5, алинеја 2, се менува и гласи "вкупно можни 20 бода за проширување на 
капацитетите за грижување и воспитување на децата од предучилишна возраст во 
рурално подрачје од плански регион со најнизок развоен индекс"; 

- Точка 7 се менува и гласи "За критериумот рурално подрачје според степенот на 
развиеност на планскиот регион  no  развоен индекс,се доделуваат бодови за рурално 
подрачје според развојниот индекс на планскиот регион, од најмалку 10 за бода за 
рурално подрачје од плански регион со највисок развоен индекс, до најмногу 20 бода за 
рурално подрачје од плански регион со најнизок развоен индекс, со распон  no  бодови 
според развојниот индекс на планскиот регион, како во Табелата: 

Плански регион бодови 
Скопски 10,00 
Југоисточен 13,99 
Пелагониски 15,07 
Југозападен 15,14 
Полошки 15,14 
Вардарски 15,34 
Источен 15,47 
Североисточен 20,00 
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2. Ова Решение влегува во  cuna  со денот на донесувањето. 
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