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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Врз основа на член 53 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17 и
21/18), министерот за труд и социјална политика, донесе
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ, КРИТЕРИУМИТЕ И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ
НА ПРАВОТО НА ПАРТИЦИПАЦИЈА ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ,
ВОСПИТАНИЕ, ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈА НА ДЕЦА ВО ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ
ЗА ДЕЦА
Член 1
Во Правилникот за поблиските услови, критериумите и начинот на остварување на
правото на партиципација во трошоците за згрижување, воспитание, одмор и рекреација
на деца во јавните установи за деца („Службен весник на Република Македонија“ бр.
19/14), во член 3 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Правото на партиципација во јавна установа за деца - детска градинка се остварува
за дете од семејство на самохран родител (aко еден од родителите е починат или не е
познат или му е одземено родителското право или ако од други причини едниот родител е
спречен да го врши родителското право), со плата и други месечни приходи во износ до
минималната плата утврдена со закон.“
Во ставот (2), кој станува став (3), во воведната реченица по зборот „партиципација“ се
додаваат зборовите „од став (1) на овој член“.
Алинејата 2 се менува и гласи:
„- фотокопија од извод на матичната книга на родени на детето (оригиналот се
доставува на увид),“
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Подносителот на барање – родител за остварување на правото на партиципација од
став (2) на овој член, приложува:
- лична карта на подносителот на барањето на увид,
- фотокопија од извод на матична книга на родени на детето (оригиналот се доставува
на увид),
- фотокопија од извод на матична книга на родени на родителот подносител на барање
не постар од шест месеци- за разведен брак /вдовец-вдовица (оригиналот се доставува на
увид),
- доказ дека едниот родител е починат, фотокопија од извод на матична книга на
умрени (оригиналот се доставува на увид)- за вдовец-вдовица,
- доказ од надлежен суд дека на другиот родител му е одземено родителското право,
- доказ за исплатена нето плата на родителот во последните три месеци пред
поднесување на барањето-од работодавецот,
- за родител корисник на пензија, доказ за пензија (решение од Фондот на пензиското и
инвалидското осигурување на Македонија),
- за родител корисник на паричен надоместок за невработени лица (доказ од Агенција
за вработување на Република Македонија),
- за родител корисник на постојана парична помош (решение од надлежниот центар за
социјални работи),

Службен весник на РМ, бр. 48 од 19.3.2018 година

- за родител корисник на социјална парична помош (решение од надлежниот центар за
социјални работи),
- за родител корисник на стипендија (доказ за примена стипендија во последните три
месеци пред поднесување на барањето) ,
- за родител корисник на алиментација (доказ за примена алиментација во последните
три месеци пред поднесување на барањето),
- доказ за остварени приходи на родителот во претходната година од Управата за
јавни приходи.“
Член 2
Во членот 4 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Висината на партиципацијата од член 3 став (2) од овој правилник, се утврдува
само за вкупниот број на денови на детето поминати во установата, согласно евиденцијата
од книгата за присуство на деца и изнесува 100% од цената на услугата по дете што ја
плаќа родителот.“
Член 3
Во членот 7 пред зборот „Правото“ се додава бројот„ (1) “, а по зборот „деца“
додаваат зборовите „од член 3 став (1) од овој правилник“.
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Правото на партиципација за дете кое е згрижено во јавна установа за деца
членот 3 став (2) од овој правилник, се остварува се додека се исполнети условите
членот 3 став (2) од овој правилник, за што родителот најдоцна 15 дена пред истекот
периодот од шест месеци треба да достави ново барање за продолжување на правото
документацијата од член 3 став (4) од овој правилник, во прилог.“
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Член 4
Во членот 8 во ставот (2) по зборот „партиципација“ се додаваат зборовите „од член 3
став (1) од овој правилник“, а по зборовите „член 7“ се додаваат зборовите „став (1)“.
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„ (3) Ако настане промена во условите кои биле основ за остварување на правото на
партиципација од член 3 став (2) од овој правилник, родителот треба писмено најдоцна 15
дена од денот на настанување на промената да ја извести јавната установа за деца-детска
градинка, а правото ќе престане од денот на настанување на промената.“
Член 5
Во член 9 во ставот (1) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат
зборовите „од член 3 став (1) од овој правилник.“.
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Од страна на јавната установа за деца - детска градинка најдоцна до 5-ти во
месецот до основачот-општината се доставува извештај за оствареното право на
партиципација од член 3 став (2) од овој правилник за претходниот месец со податоци за
вкупниот број на деца заради кои е остварено правото на партиципација за обезбедување
на потребните средства“ .
Ставот (2) станува став (3).
Во ставот (3) кој станува став (4), зборовите „став (2)“ се заменуваат со зборовите „став
(3)“.
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Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 11-3860/1
19 март 2018 година
Скопје

Министер,
Мила Царовска, с.р.
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