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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Врз основа на член  87 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 ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ, КРИТЕРИУМИ И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА 

ОДРЕДЕНИ РАБОТИ ОД ДЕЈНОСТА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦА ОД 
ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ КАКО ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЈНОСТ 

НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат поблиските услови, критериуми и начинот на 

вршење на одредени работи од дејноста згрижување и воспитание на деца од 
предучилишна возраст како професионална дејност на физички лица во сопствениот дом 
(во натамошниот текст: домашно згрижување на деца).   

Член 2
Просторот каде се врши домашно згрижување на деца може да биде сместен во 

индивидуален или колективен станбен објект. 

Член 3
Просторот од член 2 од овој правилник треба да биде: 
- уреден и чист, дезинфициран еднаш дневно, односно по заминувањето на децата за да 

биде подготвен за нередниот ден,  природно проветрен и  загреан рамномерно од 20-22°C,
- со природна светлина која се одредува преку ориентација на собата и технички 

средства за распоредување на дневна светлина, заштитен од директното продирање на 
сончевата светлина, со што се  спречува прекумерната топлина и со можност за 
затемнување.

Член 4
(1) Опремата и мебелот за работа на физичките лица кои вршат домашно згрижување 

на деца треба да бидат функционални, лесно преносливи, стабилни, направени од 
природен материјал, лесени за одржување,  прилагодени за возраста на децата, и да 
овозможуваат непречено движење, јадење и спиење  на децата.

(2) Опремата и мебелот од став 1 на овој член опфаќаат :
- масички со димензии 80/80/48см. (за деца на возраст над две до четири години);
- масички со димензии 80/80/56см (за деца на возраст над четири до шест години  и  за 

деца од шест до  десет години); 
- столче со димензии 31/22/29см (за деца на возраст над две до четири години);
- столче со димензии 36/24/34см(за деца на возраст над четири до шест години и од 

шест до десет години);
- креветче со димензии 60/120/120 и оградичка висока 60см. и растојание помеѓу 

вертикално поставени пречки од најмалку 8,5 см ( за деца до 18 месеци);
- креветче со димензија 55/180см ( за деца над 18 месеци до две години);
- мобилно детско креветче со димензии 55/140 см.( за деца на возраст над  четири до 

шест години);
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- прибор за прва помош;
- орман за детска облека, пелени, играчки и постелнина.

Член 5
Просторот од член 2 од овој правилник опфаќа просторија во која престојуваат децата и 

која може да служи и како просторија за одмор на децата, доколку за тоа има практични и 
хигиенски услови или одморот за децата се организира во друга просторија во рамки на 
просторот од член 2 од овој правилник. 

Член 6
Играчките треба да се сообразени со психо-физичките карактеристики и развојните 

можности и потребите на детето и истите да ги исполнуваат условите  за здравствена 
исправност на предметите за општа употреба.

Член 7
 Опремата од член 7 од овој правилник се  дезинфицира и одржува во исправна 

состојба.

Член 8
Дидактичките материјали, средства и помагала за вршење на работите на домашно 

згрижување на деца треба да се развојно усогласени, издржливи и едноставни за 
користење.

Член 9
(1) Доколку физичките лица кои вршат домашно згрижување на деца од предучилишна 

возраст подготвуваат храна за децата, на почетокот на месецот до родителите  доставуваат 
предлог за видот и составот на оброците.

(2 ) Предлогот од став 1 на овој член  се потпишува од страна на родителот. 

Член 10
Работите на домашно згрижување на деца се вршат преку:

- прифаќање на  детето во домот на физичкото лице,
- престој,згрижување  и нега во зависност од возраста на детето, 
- обезбедување дневен одмор на детето во зависност од возраста, 
- обезбедување правилна и соодветна исхрана на детето,
- грижа за хигиената на прехранбените артикли за подготовка на оброци, просторијата 

каде се подготвува храната, како и просториите каде децата престојуваат и се движат, 
- грижа за безбедноста на детето, и
- по завршување на престојот, предавање на детето на родителот/старателот на детето. 

Член 11
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 

весник на Република Македонија“.                                  

Бр. 11-2759/1
19 април 2013 година Министер,

Скопје Спиро Ристовски, с.р.


