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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1344. 

Врз основа на член 104 став 2 од Законот за семејс-

твото („Службен весник на Република Македонија” бр. 

80/92, 9/96, 38/04, 33/06, 84/08, 67/10, 156/10, 39/12 и 

44/12), министерот за труд и социјална политика, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА НА 

ПОСВОЕНИТЕ ЛИЦА И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ  

НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСВОЈУВАЊЕТО 

 

Член 1 

Во Правилникот за водење на евиденција на посво-

ените лица и за определување на документи за посвоју-

вањето („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.32/11), во член 3 во ставот 3 по зборот „прилог“ се 

додаваат зборовите: „бр.1“. 

 

Член 2 

Во член 9 по ставот 2 се додаваат три нови става 3, 

4 и 5 кои гласат: 

„Документите од став 1 алинеи 1, 2, 3, 8 и 11 на 

овој член, Комисијата за засновање на посвојување ги 

прибавува по службена должност, по пат на размена на 

податоците по електронски пат со надлежните инсти-

туции или во писмена форма, по претходно дадена пис-

мена согласност на подносителот за користење на не-

говите лични податоци во постапката за посвојување 

на дете, освен кога подносител на барањето е лице кое 

е странски државјанин и државјанин на Република Ма-

кедонија кој живее и работи во странство. Документите 

од став 1 алинеи 4, 5, 6, 7, 9 и 10 на овој член, ги приба-

вува подносителот на барањето за посвојување на дете.  

Писмената согласност на подносителот за користе-

ње на неговите лични податоци во постапката за посво-

јување на дете се дава на образец – Изјава, кој е даден 

во Прилог бр.2 и е составен дел на овој правилник. 

Писмената согласност од став 4 на овој член се пе-

чати на хартија во бела боја со А4 формат и содржи: 

име и презиме на подносителот на барањето, единствен 

матичен број на граѓанинот, место и адреса на живее-

ње, број, датум и орган кој ја издал личната карта, со-

држина на изјавата и место за потпис на подносителот 

на барањето и на стручниот работник.“ 

 

Член 3 

Во член 10 во ставот 1 зборовите: „македонски др-

жавјанин“ се заменуваат со зборовите: „државјанин на 

Република Македонија“. 

Член 4 

По членот 10 се додава нов член 10-а кој гласи: 

 

„Член 10-а 

Комисијата за засновање на посвојување, барањето 

за прибавување на податоци за факти за кои службена 

евиденција води друг државен орган, односно друг 

субјект кој води регистар на податоци, по претходно 

дадена согласност од подносителот на барањето за ко-

ристење на неговите лични податоци во постапката за 

посвојување на деца, го поднесува на образец-Барање 

за прибавување на податоци по службена должност, 

кој е даден во Прилог бр.3 и е составен дел на овој пра-

вилник. 

Барањето од став 1 од овој член се печати на харти-

ја во бела боја со А4 формат и содржи: податоци за Ко-

мисијата за засновање на посвојување од каде се под-

несува барањето, податоци за службеното лице кое по-

стапува по барањето на странката во институцијата ко-

ја бара податоци, податоци за странката која има под-

несено барање, податоци за предметот на барањето на 

странката поставено пред Комисијата за засновање на 

посвојување надлежна за решавање на барањето и сог-

ласност на странката за користење на нејзините пода-

тоци. 

Институцијата која дава одговор по поднесеното 

барање, одговорот го доставува до Комисијата за зас-

новање на посвојување на образец-Одговор на барање-

то за прибавување на податоци по службена должност, 

кој е даден во Прилог бр.4 и е составен дел на овој пра-

вилник. 

Одговорот на барањето од став 3 на овој член се пе-

чати на хартија во бела боја со А4 формат и содржи: 

податоци за институцијата која доставува податоци за 

кои води службена евиденција, податоци за доставени-

от одговор, податоци за службеното лице кое доставу-

ва одговор и податоци за странката за која се доставу-

ваат податоците.“                      

 

Член 5 

Образецот книга за евиденција се заменува со нов 

образец, кој е даден во Прилог бр. 1 и е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 10-2685/1  

17 април 2013 година Министер, 

Скопје Спиро Ристовски, с.р. 
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1345. 
Врз основа на член 79 став 2 од Законот за заштита 

на децата (,,Службен весник на Рeпублика Македони-
ја“ бр.23/13), министерот за труд и социјална политика, 
донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА НА КОРИСНИЦИТЕ 
НА УСЛУГИТЕ КАКО И НА ДАДЕНИТЕ УСЛУ-
ГИ НА АГЕНЦИЈА ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ЗА ЧУ-
ВАЊЕ И НЕГА НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА 

ВОЗРАСТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната и начинот на водење на евиденција на корисници-
те на услугите како и на дадените услуги на агенција за 
давање услуги за чување и нега на деца од предучи-
лишна возраст. 

 
I. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ЕВИДЕНЦИЈА НА КО-

РИСНИЦИТЕ НА УСЛУГИТЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА 
ДАВАЊЕ УСЛУГИ ЗА ЧУВАЊЕ И НЕГА НА  

ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ 
 

Член 2 
(1) Евиденцијата на корисниците на услугите на 

агенција за давање услуги за чување и нега на деца од 
предучилишна возраст (во натамошниот текст: евиден-
цијата на корисниците) содржи: 

- датум  на поднесено барање;  
- име и презиме на корисникот на услугата; 
- датум на раѓање на корисникот на услугата; 
- пол на корисникот на услугата; 
- националност на корисникот на услугата; 
- државјанство на корисникот на услугата; 
- адреса на живеење на корисникот на услугата; 
- телефонски број за контакт; 
- вид на услуга/и дадена/и на корисникот на услугата; 
- број и датум на склучен договор за услуга/и даде-

на/и на корисникот на услугата. 
(2) Освен податоците од став 1 на овој член, се еви-

дентираат и податоците за материјалниот, здравствени-
от статус и условите на домување на корисникот на ус-
лугата. 

 
Член 3 

Податоците во евиденцијата на корисниците се за-
пишуваат по поднесено барање за користење на услу-
гите. 

 
Член 4 

(1) Евиденцијата на корисниците се води во хартие-
на и во електронска форма во формат на документ 
word. Документот word во кој се води евиденцијата, се 
заклучува со електронски потпис на одговорното лице 
на агенцијата и секоја промена во истата треба да биде 
потврдена со електронски потпис од одговорното лице 
на агенцијата. 

(2) Евиденцијата на корисниците која се води во 
хартиена форма се пополнува со сино неизбришливо 
мастило. 

(3) Евиденцијата на корисниците во хартиена и во 
електронска форма  се идентични. 

(4) Евиденцијата на корисниците во хартиена фор-
ма се води во книга со димензии 29,5 х 42,0 см. Книга-
та ја сочинуваат 500 страници, печатени од двете стра-
ни со хоризонтални линии на 2,5 см и истата е укори-
чена со корица во темно црвена боја. 

(5) Образецот на книгата од став 4 на овој член е 
даден во Прилог број 1, кој е составен дел на овој пра-
вилник. 

  
II. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ЕВИДЕНЦИЈА НА 
ДАДЕНИ УСЛУГИ ОД АГЕНЦИЈА ЗА ДАВАЊЕ  

УСЛУГИ ЗА ЧУВАЊЕ И НЕГА НА ДЕЦА ОД  
ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ 

 
Член 5 

Евиденцијата на дадените услуги на агенција за да-
вање услуги за чување и нега на деца од предучилишна 
возраст (во натамошниот текст: евиденцијата на даде-
ните услуги) содржи: 

- датум на поднесено барање,  
- име и презиме на корисникот на услугата и детето; 
- датум на раѓање на детето; 
- адреса на живеење на детето; 
- место на давање на услугата; 
- телефонски број; 
- вид на услуга/и дадена/и на корисникот; 
- краток опис на дадената/ите услуга/и; 
- времетраење на дадената/ите услуга/и; 
- број и датум на склучен договор за услуга/и даде-

на/и на корисникот. 
 

Член 6 
Податоците во евиденцијата на дадените услуги се 

запишуваат по поднесено барање за користење на ус-
лугите. 

 
Член 7 

(1) Евиденцијата за дадените услуги се води во хар-
тиена и во електронска форма во формат на документ 
word. Документот word во кој се води евиденцијата, се 
заклучува со електронски потпис на одговорното лице 
на агенцијата и секоја промена во истата треба да биде 
потврдена со електронски потпис од одговорното лице 
на агенцијата. 

(2) Евиденцијата на дадените услуги која се води во 
хартиена форма се пополнува со сино неизбришливо 
мастило.  

(3) Евиденцијата на дадените услуги во хартиена и 
во електронска форма се идентични. 

(4) Евиденцијата на дадените услуги во хартиена 
форма се води во книга со димензии 29,5 х 42,0 см. 
Книгата ја сочинуваат 500 страници, печатени од двете 
страни со хоризонтални линии на 2,5 см и истата е уко-
ричена со корица во темно зелена боја. 

(5) Образецот на книгата од став 4 на овој член е 
даден во Прилог број 2, кој е составен дел на овој пра-
вилник. 

 
Член 8 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 11-2745/1  

19 април 2013 година Министер, 
Скопје Спиро Ристовски, с.р. 
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1346. 

Врз основа на член 206 став 4 од Законот за зашти-

та на децата (“Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.23/13), министерот за труд и социјална поли-

тика донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕ-

ЦОТ, НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, УПОТРЕБА И 

ОДЗЕМАЊЕ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИ-

ЈА И ЕВИДЕНЦИЈАТА НА ИЗДАДЕНИТЕ И ОД-

ЗЕМЕНИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛЕГИТИМАЦИИ НА 

ИНСПЕКТОРИ ЗА ВРШЕЊЕ НАДЗОР 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на образецот, начинот на издавање, употреба 

и одземање на службената легитимација и евиденција-

та на издадените и одземените службени легитимации 

на инспектори за вршење надзор (во понатамошниот 

текст: легитимации). 

 

Член 2 

(1) Легитимацијата се издава на образец со димен-

зии 8,5 цм X 5,5 цм, изработен на картон во црвена бо-

ја, обвиен во проѕирна пластична обвивка. Образецот 

на легитимацијата на предната страна содржи: во нај-

горниот средишен дел грбот на Република Македонија, 

под него текстот: “Република Македонија“, „Минис-

терство за труд и социјална политика”,  “СЛУЖБЕНА 

ЛЕГИТИМАЦИЈА” и “Инспектор за вршење надзор”. 

Од левата страна има место за фотографија со димен-

зии 2,5 цм X 3 цм, а десно  се впишуваат името и пре-

зимето на носителот на легитимацијата. 

(2) На задната страна на образецот е отпечатен тек-

стот: ,,Носителот на оваа легитимација ги има сите ов-

ластувања од Законот за заштита на децата (“Службен 

весник на Република Македонија” бр.23/13), под тек-

стот од левата страна има место за впишување на еви-

дентниот број,  под него место за датум на издавање, 

место за печат и од десната страна место за потпис на 

министерот за труд и социјална политика. 

(3) Образецот на легитимацијата е даден во прилог 

и е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

(1) Легитимацијата има важност се додека лицето 

на кое му е издадена има службено својство на инспек-

тор.  

(2) Инспекторот ја враќа легитимацијата најдоцна 

седум дена по престанокот на службеното својство на 

инспектор. 

 

Член 4 

Легитимацијата се одзема во следните случаи:  

- ако носителот противзаконски, несовесно и нес-

тручно ја врши должноста; 

- ако носителот ја употребува легитимацијата спро-

тивно на одредбите од овој правилник;  

- ако носителот ја злоупотребува легитимацијата за 

лични интереси или за интереси на трети лица; или 

- ако носителот на легитимацијата го нарушува уг-

ледот на органот кој му ја издал легитимацијата.    

 

Член 5 

(1) Во случај на губење на легитимацијата, инспек-

торот ја огласува за неважечка на сопствен трошок и за 

тоа го известува министерот за труд и социјална поли-

тика. 

(2) Во случај од став 1 од овој член се издава нова 

легитимација. 

 

Член 6 

Легитимацијата се заменува со нова, ако поради 

оштетување или дотраеност стане неупотреблива и ако 

носителот на легитимацијата ги промени личните пода-

тоци. 

 

Член 7 

Легитиматициите кои се враќаат или заменуваат се 

поништуваат. 

 

Член 8 

(1) Евиденцијата на издадените легитимации сод-

ржи: реден број, име и презиме на лицето на кое му се 

издава легитимација, датум на издавањето, регистарски 

број и рубрика за забелешка. 

(2) Евиденцијата на одземените легитимации сод-

ржи: реден број, име и презиме на лицето на кое му е 

одземена легитимацијата, датум на одземањето, регис-

тарски број и рубрика за забелешка.  

 

Член 11 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 11 - 2746/1  

19 април 2013 година Министер, 

Скопје Спиро Ристовски, с.р. 
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1347. 

Врз основа на член 146  став 2 од Законот за зашти-

та на децата („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 23/13), министерот за труд и социјална поли-

тика донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА  НАЧИНОТ НА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ 

НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО УСТАНОВИТЕ ЗА ДЕЦА 

 

Член 1 

Со овој  правилник се пропишува начинот  на 

стручно усовршување на вработените во установите за 

деца.  

 

Член 2 

Вработените во установите за деца стручно се усов-

ршуваат преку генерички (општи) обуки и специјали-

зирани обуки. 

 

Член 3 

Генеричките обуки се однесуваат на потребите на 

сите вработените во установата за деца и се спроведу-

ваат во следните области: административно работење; 

комуникација; управување со човечки ресурси; управу-

вање со проектен циклус; управување со финансии; ин-

форматички вештини и странски јазици. 

 

Член 4 

(1) Специјализираните обуки се однесуваат на пот-

ребите на определени вработени или група на вработе-

ни во установата за деца, за унапредување на нивните 

специфични знаења и вештини во извршувањето на ра-

ботите и работните задачи предвидени за работното 

место на кое се распоредени. 

(2) Специјализираните обуки се спроведуваат во 

областите:  

- Теоретски основи на детскиот развој ;   

- Стандарди за рано учење и развој;  

- Проценка и документација  на развојните постига-

ња кај децата;  

- Стретегии за учење и подучување на малите  деца;  

- Креирање на стимулативна средина за рано учење;  

- Соработка и партнерство со родители;  

- Спречување на насилство, злоупотреба и запоста-

вување; 

 - Разивање и потикнување  на креативни вештини 

кај децата; 

- Почитување на различности и инклузија на деца 

со пречки во развојот и социјално маргинализираните 

групи; 

- Комуникациски вештини; 

- Развивање на мотивација за учење; 

- Иновативни методи за учење и подучување на ма-

лите деца, како и управување со воспитните групи; 

Член 5 

Генеричките и специјализираните обуки се спрове-

дуваат преку: 

1. Семинар; 

2. Работилница; 

3. Студиска посета; 

4. Обука на работно место; 

5. Курс;  

6. Учење од  далечина; 

7. Конференција; 

8. Специјализација. 

 

Член 6 

Во смисла на овој правилник: 

1. Семинар е форма на учење за специфична област, 

без практична работа на учесниците, заради стекнува-

ње на дополнителни знаења; 

2. Работилница е форма на учење со примена на ин-

терактивни методи со цел стекнување на одредени 

вештини преку решавање на конкретни проблеми; 

3. Студиска посета е форма на учење преку запоз-

навање со искуствата на други држави на непосреден 

начин, заради нивна примена во сопствената работна 

средина; 

4. Обука на работно место е форма на учење за 

стекнување или усовршување на вештините за извршу-

вање на работните задачи за одредено работно место со 

помош на ментор(и); 

5. Курс е форма на учење за стекнување или усов-

ршување на знаења и вештини преку организирана нас-

тава во одреден временски период; 

6. Учење од далечина – е форма на учење со корис-

тење на материјали во специјално креирана електрон-

ска форма достапна преку интернет со помош од пре-

давач (ментор); 

7. Конференција е форма на учење за размена на 

знаења и искуства; 

8. Специјализација е форма на учење за стекнување 

на знаења и вештини во конкретна област во временски 

период од три месеци до една година.  

 

Член 7 

Генеричките и специјализираните обуки се спрове-

дуваат на  три нивоа, и тоа: 

1. О – Основно ниво – обезбедува основни познава-

ња од соодветната област и служи како основа за ната-

мошно усовршување; 

2. Н – Напредно ниво – обезбедува проширени и 

продлабочени знаења за развивање на посебни компе-

тенции од соодветната област, и 

3. Т – Обука на обучувачи – форма на учење со 

употреба на различни пристапи соодветни на содржи-

ната која овозможува градење на капацитетите на пое-

динците преку стекнување знаења и обучувачки веш-

тини, како и формирање на ставови со цел нивно оспо-

собување за испорака на обуки. 
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Член 8 

(1) Потребите за обука и стручно усовршување се 

идентификуваат од страна на стручниот совет и врабо-

тениот преку план за индивидуален развој. Во планот 

за индивидуален развој, вработениот ги наведува обу-

ките и стручно усовршување кои смета дека му се пот-

ребни за извршување на работата и работните задачи и 

го доставува до стручниот совет.  

(2) Планот за индивидуален развој може да се надо-

полни со потреби за стручно усовршување идентифи-

кувани за време на оценувањето на вработениот.  

 

Член 9 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  

 

Бр. 11 - 2747/1  

19 април 2013 година Министер, 

Скопје Спиро Ристовски, с.р. 

1348. 

Врз основа на член 66 став 6 од Законот за заштита 

на децата (“Службен весник на Република Македонија” 

бр. 23/13), министерот за труд и социјална политика 

донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ДАВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ НА 

ЈАВНАТА ДЕТСКА ГРАДИНКА ВО ДРУГИ 

ПРОСТОРНИ УСЛОВИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на дава-

ње на услугите на јавната детска градинка во други 

просторни услови.  

 

Член 2 

За давањето на услуги во други просторни услови 

јавната детска градинка и родителот/старателот на де-

тето договорот го склучуваат во писмена форма. 

 

Член 3 

Јавната детска градинка услугите во други простор-

ни услови ги дава: 

- врз основа на програма за работа во посебни прос-

торни услови изготвена од страна на јавната  детска 

градинка; 

- во хомогена, хетерогена  или комбинирана група 

на деца; 

- преку згрижување, воспитание, исхрана, престој и 

нега на деца и обезбедување опрема и соодветен стру-

чен и друг потребен кадар согласно стандардите и нор-

мативите за вршење на дејност на установите за деца 

од член 100 став 4 од Законот за заштита на децата 

(“Службен весник на Република Македонија” бр. 

23/13). 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  

 

Бр. 11 - 2748/1  

19 април 2013 година Министер, 

Скопје Спиро Ристовски, с.р. 

__________ 

1349. 

Врз основа на член 83 од Законот за заштита на де-

цата („Службен весник на Република Македонија” бр. 

23/13), министерот за труд и социјална политика, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И НАЧИНОТ НА ВР-

ШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ДА-

ВАЊЕ УСЛУГИ ЗА ЧУВАЊЕ И НЕГА НА ДЕЦА 

ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат поблиските ус-

лови и начинот на вршење на работите на агенцијата за 

давање услуги за чување и нега на деца од предучи-

лишна возраст, односно до поаѓање во основно учили-

ште и деца на возраст до десет години живот (во ната-

мошниот текст: агенцијата).   

              

Член 2 

(1) Просториите во кои е сместена канцеларијата на 

агенцијата се посебна градежна целина со посебен влез 

(во натамошниот текст: канцеларија). 

(2) Канцеларијата треба да има најмалку една ра-

ботна просторија и тоалет со вкупна површина од нај-

малку 15м2. 

Член 3 

(1) Канцеларијата може да биде сместена во делов-

на зграда, индивидуален или колективен станбен об-

јект.  

(2) Канцеларијата е опремена со најмалку еден ог-

ноотпорен метален орман со полици, за чување на ар-

хивата и евиденцијата на дадени услуги на корисници, 

има телефон, компјутер и печатар и канцелариска 

опрема (биро, столчиња за странките во работната соба 

и канцелариски материјал).  

 

Член  4 

(1) Агенцијата работите за давање услуги за чување 

и нега на деца од предучилишна возраст ги врши: 

- со примање на повик по телефон за ангажирање за 

вршење на работите, најмалку три часа пред започну-

вање на ангажирањето; 

- давање информации на ангажираното лице од ли-

стата на лица кои ќе бидат ангажирани како стручен 

кадар, за корисникот на услугата (место, адреса, теле-

фон на корисникот на услугата, како и период/време на 

започнување и завршување на услугата);  
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- по барање на корисникот на услугата, испраќање 

на лице од листата на ангажирани лица кое корисникот 

го посочил;  

- испраќање друго лице од листата на ангажирани 

лица како замена во случај кога ангажираното лице е 

спречено да ја изврши работата, за што веднаш ја изве-

стило агенцијата.  

(2) Квартално или по завршување на ангажманот, аген-

цијата може до родителите/старателите да достави форму-

лар за евалуација на работата на ангажираното лице.  

(3) Родителот/старателот може да го пополни и до-

стави формуларот за евалуација до агенцијата.  

   

Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  

 

Бр. 11-2749/1  

19 април 2013 година Министер, 

Скопје Спиро Ристовски, с.р. 

__________ 

1350. 

Врз основа на член 170 став (2) од Законот за заш-

тита на децата („Службен весник на Република  Маке-

донија“ бр. 23/13), министерот за труд и социјална по-

литика донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТА И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

НА УСЛОВИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПЕДАГОШ-

КО - МЕТОДСКАТА ПРАКТИКА НА СТУДЕНТИ-

ТЕ ОД СООДВЕТНИТЕ СТУДИИ ЗА ПРЕДУЧИ-

ЛИШНО ВОСПИТАНИЕ И ДРУГИ СООДВЕТНИ 

ФАКУЛТЕТИ ВО ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА 

  

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на работа 

и обезбедување на услови за остварување на педагош-

ко - методската практика на студентите од соодветните 

студии за предучилишно воспитание и други соодвет-

ни факултети во јвните установи за деца. 

 

Член 2 

(1) Педагошко - методската практика на студентите од 

соодветните студии за предучилишно воспитание и други 

соодветни факултети се изведува во јавна детска градин-

ка/јавен центар за ран детски развој, како и во детска гра-

динка во склоп на високообразовна институција (во ната-

мошниот текст: установата за деца), од страна на  воспи-

тувачите, негователите, стручните работници и соработ-

ници (во натамошниот текст: менторите).  

(2) Педагошко -  методската практика е облик на 

подготвување на студентите за вршење на практична 

работа од областа на згрижување и воспитание на деца 

од предучилишна возраст. 

(3) Педагошката практика опфаќа присуство на сту-

дентите на активностите кои ги реализираат директо-

рите и менторите во воспитните групи согласно орга-

низацијата и распоредот на дневните активности во  

установата за деца.  

(4)  Mетодската практика  опфаќа присуство на сту-

дентите на активностите кои се утврдени со планот на 

установата за деца и Програмата за ран детски развој 

кои ги  реализираат директорите и менторите, согласно 

организацијата и распоредот на дневните активности 

во  установата за деца,  како и реализација на активнос-

тите кои ги подготвуваат студентите.   

 (5) Самостојната педагошко - методска практика се 

состои од самостојна работа на студентот во траење од 

десет наставни денови со една воспитна група согласно 

планот на установата за деца и Програмата за ран дет-

ски развој.  

 

Член 3 

(1) Педагошката практика се организира како фа-

култетски вежби за обука на студентите во согласност 

со критериумите утврдени од наставно - научниот со-

вет на факултетот. 

(2) Организирањето на педагошката практика во ус-

тановите за деца (планирање, реализација, анализа и 

др.) се врши во соработка со предметните професори 

(професорите по педагогија, дидактика, и методика), 

деканот и директорот на установата за деца. 
 

Член 4 

При вршење на педагошката практика менторот 

треба: 

- да им овозможи на студентите запознавање со си-

те елементи на процесот на згрижување и воспитание 

на децата, 

- да им  овозможи на студентите пристап до инфор-

мациите за процесот на згрижување и воспитание на 

децата, 

-да им помага на студентите во процесот на згрижу-

вање и воспитание на децата и во реализирање на педа-

гошката практика и 

- да ја евидентира работата и однесувањето на сту-

дентите за време на педагошката практика во установа-

та за деца. 
 

Член 5 

(1) При вршење на педагошката практика студенти-

те дневно присуствуваат на најмалку три часа во вос-

питно - згрижувачкиот процес кој се одвива во устано-

вата за деца. 

(2) Бројот на студентите кои присуствуваат при 

вршење на педагошката практика се утврдува  од стра-

на на установата за деца. 

    

Член 6 

(1) Методската практика се организира и реализира 

во согласност со Програмата за ран детски развој. 
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(2) Методската практика се изведува во установата 

за деца под непосредно раководство на професорот за 

методика и професорите од предметите поврзани со 

згрижувањето и воспитанието на децата и менторот. 

(3) Менторот се определува и назначува од страна 

на стручниот совет  во установата за деца на предлог 

на директорот на  установата за деца.  

(4) За времетраење на методската практика студен-

тите се придржуваат кон упатствата дадени од страна 

на професорите, директорот на установата за деца, 

менторот, како и кон распоредот на дневните активнос-

ти во установата за деца. 

(5) Во текот на спроведувањето на методската прак-

тика менторот може да го вклучи и директорот на уста-

новата за деца со цел нејзино успешно реализирање и 

запознавање на студентите со целокупната работа на 

установата за деца. 

 

Член 7 

(1) За време вршење на методската практика сту-

дентите присуствуваат на: 

- активностите за теоретска и практична подготовка 

за спроведување на методската практика, кои се реали-

зираат од страна на организаторот на методската прак-

тика и менторот и 

- анализа на менторот за   активностите кои ги реа-

лизираат студентите. 

(2) Бројот на студентите кои присуствуваат при 

вршење на методската практика се утврдува  од страна 

на установата за деца. 

  

Член 8 

Самостојната педагошко - методска практика се ор-

ганизира од страна на професорите по педагогија, ди-

дактика и методика, а во согласност со директорот на 

установата за деца. 

  

Член 9 

(1) Од страна на установата за деца се обезбедуваат 

услови  за остварување на педагошко - методска прак-

тика  на студентите преку: 

- склучување меморандум за соработка со соодвет-

ната високообразовна институција; 

- утврдување на време и место за изведување на пе-

дагошко - методската практика на студентите; 

- информирање на воспитувачите, негователите, 

стручните работници и соработници; 

- вршење избор на ментор; 

- обезбедување на дидактичките средства кои се ко-

ристат во  воспитно - згрижувачкиот  процес; 

- изготвување на  план за  распоредување  на сту-

дентите по воспитни групи. 

(2) За реализирање педагошка – методска практика 

на студентот му се издава потврда.  

Член 10 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 11 - 2750/1  

19 април 2013 година Министер, 

Скопје Спиро Ристовски, с.р. 

__________ 

1351. 

Врз основа на член 81 став 4 од Законот за заштита 

на децата („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 23/13), министерот за труд и социјална политика, 

донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА СЛУЖБЕНАТА 

ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ЛИЦА АНГАЖИРАНИ  НА 

ПОВИК ОД АГЕНЦИЈА ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ЗА 

ЧУВАЊЕ И НЕГА НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА  

ВОЗРАСТ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на службената легитимација на лица ангажира-

ни на повик од страна на агенција за давање услуги за 

чување и нега на деца од предучилишна возраст (во на-

тамошниот текст: легитимацијата). 
 

Член 2 

(1) Образецот на легитимацијата е двостран и се пе-

чати на пластифицирана хартија во бела боја, во право-

аголна форма со големина 11,5 х 7,5 cм. 

(2) Образецот на легитимација на предната страна 

содржи: назив на агенцијата за давање услуги за чува-

ње и нега на деца од предучилишна возраст (во ната-

мошниот текст: агенцијата) која ја издава легитимаци-

јата, заштитен знак на агенцијата, назив “ЛЕГИТИМА-

ЦИЈА“, место за фотографија во боја со големина 2,5 x 

3 cм, име и презиме на ангажираното лице на повик, 

регистарски број на легитимацијата и број на лиценца 

на ангажираното лице. 

(3) Образецот на легитимација на задната страна 

содржи: назив и седиште на агенцијата, датум на изда-

вање на легитимацијата, место за печат и потпис на ов-

ластеното лице на агенцијата.  

 

Член 3 

Образецот на легитимацијата е даден во прилог и е 

составен дел на овој правилник. 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 11-2751/1  

19 април 2013 година Министер, 

Скопје Спиро Ристовски, с.р. 
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1352. 
Врз основа на член 46 став 2 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македони-

ја” бр. 23/13), министерот за труд и социјална политика, донесе 

  

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ОД ДИРЕКТОРОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 

 

Член 1 

Со овој правилник  се пропишува формата и содржината на барањето за донесување на решение од страна 

на директорот на центарот за социјална работа заради недонесување на решение по поднесено барање за ос-

тварување на правото за заштита на децата:  детски додаток, посебен додаток, еднократна парична помош за 

новороденче и родителски додаток за дете, во рокот утврден во член 46 став 1 од Законот за заштита на деца-

та.  

 

Член 2 

(1) Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на образец: „Барање за донесување на решение од 

директорот на центарот за социјална работа“, кој се печати во А-4 формат на бела хартија.   

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: 

- примател на барањето – писарница на центарот за социјална работа; 

- наслов на барањето; 

- податоци за подносителот на барањето (име, татково име и презиме, адреса и место на живеење - според 

лична карта); 

- краток опис на барањето; 

- место  и датум на поднесување на барањето; и  

- место за потпис на подносителот на барањето.   

(2) Образецот на барањето од став (1) на овој член е даден во Прилог, кој е составен дел на овој правил-

ник. 

 

Член 3 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува  да важи Правилникот за формата и содр-

жината на барањето за донесување на решение од директорот на центарот за социјална работа („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 155/11) . 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила  наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 11-2752/1  

19 април 2013 година                                                                                        Министер, 

Скопје                                                                                              Спиро Ристовски, с.р. 

 

       
                                                 



25 април 2013  Бр. 61 - Стр. 21 

 
 

 



 Стр. 22 - Бр. 61                                                                                        25 април 2013 
 

1353. 
Врз основа на член 193 став (6) од Законот за заш-

тита на децата (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 23/13), министерот за труд и социјална по-
литика донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ НА ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА 
УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА, РЕГИСТАРОТ НА ЈАВНИ-
ТЕ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА ОСНОВАНИ ОД ОП-
ШТИНАТА И ОПШТИНАТА ВО ГРАДОТ СКОП-
ЈЕ, РЕГИСТАРOТ НА АГЕНЦИИ ЗА ДАВАЊЕ 
УСЛУГИ ЗА ЧУВАЊЕ И НЕГА НА ДЕЦА ОД 
ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ И РЕГИСТАРОТ 
НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОИ САМОСТОЈНО ВР-
ШАТ ОДРЕДЕНИ РАБОТИ ОД ДЕЈНОСТА 
ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦА КАКО 

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЈНОСТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат формата, сод-

ржината и начинот на водење на Централниот регистар 
на установи за деца, регистарот на јавните установи за 
деца основани од општината и општината во Градот 
Скопје, регистарот на агенции за давање услуги за чу-
вање и нега на деца од предучилишна возраст и регис-
тарот на физички лица кои самостојно вршат одредени 
работи од дејноста згрижување и воспитание на деца 
како професионална дејност. 

 
Член 2 

(1) Регистрите од член 1 од овој правилник се водат 
во форма на книга со димензии 50 х 30 см.  

(2) Книгата е укоричена со корица од тврда хартија. 
Книгата ја сочинуваат листови кои се  нумерирани и 
сврзани со конец. 

(3) Регистрите се заверуваат на внатрешната страна 
од задната корица.  

 
I. ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА УСТАНОВИ  

ЗА ДЕЦА 
 

Член 3 
(1) Централниот регистар на установи за деца се во-

ди според Образец бр. 1 кој е даден во прилог  и е сос-
тавен дел на овој правилник.  

(2) Корицата на книгата на регистарот од став (1) на 
овој член е  со темно црвена боја. 

(3) На предната страна на корицата на книгата во 
левиот горен агол е отпечатен грбот на Република Ма-
кедонија, под него централно поставено со бели букви: 
"Република Македонија" и "Министерство за труд и со-
цијална политика".  

(4) Во средината на предната страна на корицата на 
книгата е отпечатен текст: "ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР 
НА УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА".  

(5) Страницата на книгата содржи регистарски број 
и рубрики,  во  кои  се  впишуваат следните податоци:  

- Општи податоци:  
1. Дата на запишување во регистар 
2. Број и дата на решение за вршење на дејноста 
3. Број и дата на решението за упис судски регис-

тар/Централен регистар на Република Македонија 
4. Број и дата на запишување во општински регис-

тар/регистар на Град Скопје 
5. ЕДБ  
6. ЕМБС 
7. Назив на установата за деца 
8. Седиште на установата во општината, односно во 

Град Скопје 
9. Вид на дејност 
- Податоци за основачот на установата: 

10. Назив на основачот 
11. Седиште на основачот -Општина/Град Скопје 
12. Број и дата  на актот за основање 
- Општи податоци за установата: 
13. Проектиран капацитет 
14. Вкупна покриена површина (м2) 
15. Вкупна дворна површина (м2) 
16. Вкупен број на занимални/простории за одмор 
17. Друг простор (број и м2) 
18. Број на групи 
19. Број на деца 
20. Број на вработени 
- Општи податоци за објектот во кој се врши деј-

носта на згрижување и воспитание на деца: 
21. Назив 
22. Проектиран капацитет 
23. Вкупна покриена површина (м2) 
24. Вкупна дворна површина (м2) 
25. Вкупен број на занимални/прост. за одмор 
26. Друг простор (број и м2) 
27. Број на групи 
28. Број на деца 
29. Број на вработени 
- Други податоци за установата: 
30. Други просторни услови (назив и место) 
31. Назив на програми  
32. Статусни промени 
33. Број и дата на решението за бришење од регис-

тарот 
- Податоци за кадар:   
34. Згрижувачки 
35. Воспитен 
36. Стручни работници 
37. Стручни соработници 
38. Административно финансиски  кадар 
39. Готварски  кадар 
40. Друг технички кадар  
41. Потпис на службено лице 
42. Забелешка. 
 

II. РЕГИСТАР НА ЈАВНИ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА 
ОСНОВАНИ ОД ОПШТИНАТА И ОПШТИНАТА ВО 

ГРАДОТ СКОПЈЕ 
 

Член 4 
(1)Регистарот на јавни установи за деца основани 

од општината и општината во Градот Скопје се води 
според Образец бр. 2 кој е даден во прилог  и е соста-
вен дел на овој правилник.  

(2) Корицата на книгата на регистарот од став (1) на 
овој член е  со темно кафена боја. 

(3) На предната страна на корицата на книгата во 
левиот горен агол е отпечатен грбот на Република Ма-
кедонија и грбот на единицата на локална самоуправа, 
под него централно поставено со бели букви: "Репуб-
лика Македонија" и називот на единицата на локална 
самоуправа.  

(4) Во средината на предната страна на корицата на 
книгата е отпечатен текст: "РЕГИСТАР", а под него 
централно текстот: “на јавните установи за деца осно-
вани од општината и општината во Градот Скопје“.  

(5) Страницата на книгата содржи регистарски број 
и рубрики,  во  кои  се  впишуваат следните податоци:  

-  Општи податоци:  
1. Дата на запишување во регистар 
2. Број и дата на решение за вршење на дејноста 
3. Број и дата на решението за упис судски регис-

тар/Централен регистар на Република Македонија 
4. Број и дата на запишување во општински регис-

тар/регистар на Град Скопје 
5. ЕДБ  
6. ЕМБС 
7. Назив на установата за деца 
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8. Седиште на установата во општината, односно во 
Град Скопје 

9. Вид на дејност 
- Податоци за основачот на установата: 
10. Назив на основачот 
11. Седиште на основачот -Општина/Град Скопје 
12. Број и дата  на актот за основање 
-  Општи податоци за установата: 
13. Проектиран капацитет 
14. Вкупна покриена површина (м2) 
15. Вкупна дворна површина (м2) 
16. Вкупен број на занимални/простории за одмор 
17. Друг простор (број и м2) 
18. Број на групи 
19. Број на деца 
20. Број на вработени 
- Општи податоци за објектот во кој се врши деј-

носта на згрижување и воспитание на деца: 
21. Назив 
22. Проектиран капацитет 
23. Вкупна покриена површина (м2) 
24. Вкупна дворна површина (м2) 
25. Вкупен број на занимални/прост. за одмор 
26. Друг простор (број и м2) 
27. Број на групи 
28. Број на деца 
29. Број на вработени 
- Други податоци за установата: 
30. Други просторни услови (назив и место) 
31. Назив на програми  
32. Статусни промени 
33. Број и дата на решението за бришење од регис-

тарот 
- Податоци за кадар:   
34. Згрижувачки 
35. Воспитен 
36. Стручни работници 
37. Стручни соработници 
38. Административно финансиски  кадар 
39. Готварски  кадар 
40. Друг технички кадар  
41. Потпис на службено лице 
42. Забелешка. 
 

III. РЕГИСТАР НА АГЕНЦИИ ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ЗА 
ЧУВАЊЕ И НЕГА НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА  

ВОЗРАСТ 
 

Член 5 
(1) Регистарот на агенции за давање услуги за чува-

ње и нега на деца од предучилишна возраст се води 
според Образец бр. 3 кој е даден во прилог  и е соста-
вен дел на овој правилник.  

(2) Корицата на книгата на регистарот од став (1) на 
овој член е со темно зелена боја. 

(3) На предната страна на корицата на книгата во 
левиот горен агол е отпечатен грбот на Република Ма-
кедонија, под него централно поставено со бели букви: 
"Република Македонија" и "Министерство за труд и со-
цијална политика".  

(4) Во средината на предната страна на корицата на 
книгата е отпечатен текст: "РЕГИСТАР”, a под него 
централно текстот “на агенции за давање услуги за чу-
вање и нега на деца од предучилишна возраст ".  

(5) Страницата на книгата содржи регистарски број 
и рубрики,  во  кои  се  впишуваат следните податоци:  

- Општи податоци:  
1. Дата на запишување во регистар 
2. Назив на агенцијата за давање услуги за чување и 

нега на деца од предучилишна возраст  
3. Седиште на агенцијата за давање услуги за чува-

ње и нега на деца од предучилишна возраст 
4. ЕДБ 

5. ЕМБС 
6. Податоци за канцелариски простор 
7. Број на склучени договори 
-  Број на вработени: 
8. Административен кадар 
9. Ангажирани лица 
10. Број и дата на решение за вршење на одредени 

работи од дејноста 
11. Број и дата на решението за упис во Централен 

регистар на Република Македонија 
- Вид на услуги: 
12. Во домот на родителот/ старателот   
13. Како придружба   
- Податоци за основачот на агенцијата за давање услуги 

за чување и нега на деца од предучилишна возраст: 
14. Назив на основачот 
15.  Седиште на основачот  
16.  Број и дата  на актот за основање 
17. Број и дата на решението за престанок на врше-

ње на одредени работи од дејноста 
18.  Потпис на службено лице 
19. Забелешка. 
 

IV. РЕГИСТАР НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОИ САМОС-
ТОЈНО ВРШАТ ОДРЕДЕНИ РАБОТИ ОД ДЕЈНОСТА 
ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦА КАКО 

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЈНОСТ 
 

Член 6 
(1) Регистарот на физички лица кои самостојно вр-

шат одредени работи од дејноста згрижување и воспи-
тание на деца како професионална дејност се води спо-
ред Образец бр. 4 кој е даден во прилог  и е составен 
дел на овој правилник.  

(2) Корицата на книгата на регистарот од став (1) на 
овој член е  со темно сина боја. 

(3) На предната страна на корицата на книгата во 
левиот горен агол е отпечатен грбот на Република Ма-
кедонија, под него централно поставено со бели букви: 
"Република Македонија" и ”Министерство за труд и 
социјална политика".  

(4) Во средината на предната страна на корицата на 
книгата е отпечатен текст: "РЕГИСТАР", а под него 
централно текстот: “на физички лица кои самостојно 
вршат одредени работи од дејноста згрижување и вос-
питание на деца како професионална дејност“.  

(5) Страницата на книгата содржи регистарски број 
и рубрики,  во  кои  се  впишуваат следните податоци:  

- Општи податоци:  
1. Дата на запишување во регистар 
2. Име и презиме на физичкото лице 
3. ЕМБГ 
4. Адреса на физичкото лице  
- Вид на услуга:  
5. Адреса 
6. Просторни услови 
7. Во домот на родителот/старателот (адреса) 
- Лиценца: 
8. Број и дата на издадена лиценца за вршење на 

дејноста 
9. Број и дата на продолжена лиценца за вршење на 

дејноста 
10. Број и дата на обновена лиценца за вршење на 

дејноста 
11. Број и дата на одземена лиценца за вршење на 

дејноста      
 12. Број и дата на решение за вршење на одредени 

работи од дејноста 
 13. Број и дата на решение за привремен престанок 

за вршење на одредени работи од дејноста 
 14. Број и дата на решение за престанок/одземање 

на решението за вршење одредени работи од дејноста 
 15. Потпис на службено лице 
 16. Забелешка. 
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V. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТРИТЕ 
 

Член 7 
(1) Запишувањето во регистрите   се  врши со темно 

сино мастило.  
(2) На еден лист од регистрите  се внесуваат пода-

тоци само за една установа, агенција за давање услуги 
за чување и нега на деца од предучилишна возраст, од-
носно физичко лице кое самостојно врши одредени ра-
боти од дејноста згрижување и воспитание на деца ка-
ко професионална дејност.  

(3) Кога регистарскиот лист ќе се исполни до кра-
јот, за наредните запишувања се користи нов регистар-
ски лист кој се води под ист регистарски број.  

 
Член 8 

 (1) Регистрите се водат и во електронска форма, а 
се зачувува и скенирана верзија на хартиената форма.  

(2) Електронскиот документ се заклучува со елек-
тронски потпис на одговорното лице од Министерство-
то за труд и социјална политика и секоја промена треба 
да биде потврдена со електронски потпис од одговор-
ното лице. 

 
Член 9 

(1) Запишувањето во регистрите се врши врз основа 
на поднесена писмена пријава, и тоа: 

- Пријава за запишување на јавна установа за деца 
во Централниот регистар на установи за деца дадена  
на Образец бр.1а; 

- Пријава за запишување на промена кај јавна уста-
нова за деца во Централниот регистар на установи  за 
деца дадена на Образец бр.1б; 

- Пријава за запишување на приватна установа за 
деца во Централниот регистар на установи за деца да-
дена  на Образец бр. 1в; 

- Пријава за запишување на промена кај приватна 
установа за деца во Централниот регистар на установи  
за деца дадена на Образец бр. 1г; 

- Пријава за запишување на установа за деца во Ре-
гистарот на јавните установи за деца основани од оп-
штината и општината во градот Скопје дадена на Обра-
зец бр. 2а; 

- Пријава за запишување на промена кај јавна уста-
нова за деца во Регистарот на јавните установи за деца 
основани од општината и општината во градот Скопје 
дадена на Образец бр. 2б; 

- Пријава за запишување на агенција за давање ус-
луги за чување и нега на деца од предучилишна возрас-
т во Регистарот на агенции за давање услуги за чување 
и нега на деца од предучилишна возраст дадена на 
Образец бр. 3а; 

- Пријава за запишување на промена кај агенција за 
давање услуги за чување и нега на деца од предучи-
лишна возраст во Регистарот на агенции за давање ус-
луги за чување и нега на деца од предучилишна возрас-
т дадена на Образец бр. 3б; 

- Пријава за запишување на физичко лице кое са-
мостојно врши одредени работи од дејноста згрижува-
ње и воспитание на деца како професионална дејност 
во Регистарот на физички лица кои самостојно вршат 
одредени работи од дејноста згрижување и воспитание 
на деца како професионална дејност дадена на Образец 
бр. 4а и 

- Пријава за запишување на промена кај физичко 
лице кое самостојно врши одредени работи од дејноста 
згрижување и воспитание на деца како професионална 
дејност во Регистарот на физички лица кои самостојно 
вршат одредени работи од дејноста згрижување и вос-
питание на деца како професионална дејност дадена на 
Образец бр. 4б. 

(2) Обрасците на пријавите од ставот  (1) на овој 
член се дадени во прилог и се составен дел  на овој 
правилник.  

(3) Кон пријавите се приложуваат соодветни докази  
за потврдување на наводите (основачки акт и др. дока-
зи) во заверен препис.  

 
Член 10 

(1) Бришењето во регистрите при рачно водење се 
врши на тој начин што со црвено мастило се прецртува 
со права линија секој ред од запишувањето, а на крајот 
се наведува дека установата за деца, агенцијата однос-
но физичко лице е избришано од регистарот и се наве-
дува основот врз основа на кој е извршено бришењето.  

(2) Во случај на погрешно запишување се врши ис-
правка на тој начин што со црвено мастило преку пог-
решно запишаниот текст се повлекува тенка линија и 
над неа се внесува точен текст.   

(3) Секое запишување во регистрите се потпишува 
од службеното лице што ги води регистрите. 

(4) Секоја исправка која се врши во хартиената 
форма на регистрите се врши без одложување, а нај-
доцна  три часа по нејзиното запишување се спроведу-
ва и во електронската форма согласно одредбите од 
член  8 од овој правилник. 

 
Член 11 

(1) Пријава за упис во регистрите се поднесува до 
основачот и за промени што настанале во установата, 
агенцијата односно физичкото лице (менување на ста-
тусот, називот, седиштето и др.).  

(2) Врз основа на пријавите од член 9 од овој пра-
вилник, запишувањето на настанатата промена се врши 
во соодветна  рубрика во регистрите од ставот  (1) на 
овој член.  

 
Член 12 

(1) Пријавата за настанатата промена од член  11 од 
овој правилник,  јавната установа за деца ја доставува 
до општината и општината во Градот Скопје,  а јавна 
установа основана од Владата на Република Македони-
ја, приватната установа, агенцијата и физичкото лице 
пријавата ја доставуваат  до Министерството за труд и 
социјална политика најдоцна осум дена од настанатата 
промена. 

(2) Општината, општината во Градот Скопје и Гра-
дот Скопје до Министерството за труд и социјална по-
литика  најдоцна  осум дена од денот на уписот на нас-
танатата  промена доставуваат известување за изврше-
но запишување на промена кај установа за деца во Ре-
гистарот на јавните установи за деца основани од оп-
штината и општината во градот Скопје. 

(3) Известувањето  од став (2) на овој член се под-
несува на Образец бр. 2в кој е даден во прилог  и е сос-
тавен дел на овој правилник. 

 
VI. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 13 

Со денот на влегувањето во сила  на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за формата, содржи-
ната и начинот на водење на регистри на установи за 
деца (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
19/06). 

 
Член 14 

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

 
Бр. 11 - 2753/1  

19 април 2013 година Министер, 
Скопје Спиро Ристовски, с.р. 
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