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те училишта и Министерството за финансии, согласно 

со Прирачникот за администрирање на Програмата за 

условен паричен надоместок за средно образование,  

донесен од Министерството за труд и социјална поли-

тика. 

 

V. Извори на средства 

 

Средствата за условени парични надоместоци за 

средно образование се обезбедени преку Договорот за 

заем со Меѓународната Банка за обнова и развој - Свет-

ска банка за Проектот за условени парични надоместо-

ци   во износ од 19.300.000,00 евра. Потребните годиш-

ни средства за реализирање на оваа програма се 

72.000.000,00 денари. 

Се проценува, дека со Програмата за условен 

паричен  надоместок за средно образование ќе би-

дат опфатени 6.000 ученици  од домаќинствата кои 

се корисници на социјална парична помош. Годиш-

ниот износ на надоместокот за условениот паричен  

надоместок за средно образование за секое 

дете/адолесцент кое ќе ги исполни условите  изне-

сува 12.000,00 денари.  

Исплатата на средствата  за Програмата за ус-

ловен паричен надоместок за образование за учеб-

ната 2016/2017 година, ќе се врши на ист начин 

како и исплатата на правото на социјална парична 

помош. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-6031/1 Заменик на претседателот 

17 август 2016 година на Владата на Република 

             Скопје Македонија, 

  Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

3581. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник на Република Македо-

нија” бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 

164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 

72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15 и 30/16), Владата 

на Република Македонија, на седницата, одржана на 

17.8.2016 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

Д-10 ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ЛИЦА КОИ ДО 18-

ГОДИШНА ВОЗРАСТ ИМАЛЕ СТАТУС НА ДЕТЕ 

БЕЗ РОДИТЕЛИ И БЕЗ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА, 

ЗА 2016 ГОДИНА 

 

Појдовна основа 

 

Со оваа програма се предвидуваат мерки за  врабо-

тување на лицата кои до 18-годишна возраст имале ста-

тус на деца без родители и без родителска грижа, а со 

цел за нивна интеграција  во општествениот живот. 

Вработување на овие лица ќе се спроведе согласно 

мерките и активностите кои ќе ги преземат носителите, 

утврдени со оваа програма. 

Корисници 

  

Корисници на оваа програма се лица кои до 18-го-

дишна возраст имале статус на деца без родители и без 

родителска грижа.  

 

Мерки 

 

Лицата кои до 18 -годишна возраст имале статус на 

деца без родители и без родителска грижа, кои ги ис-

полнуваат условите од оваа програма, ќе се вработува-

ат во Министерството за труд и социјална политика ка-

ко помошни технички лица. 

 

Носители 

 

Оваа програма ќе ја спроведува Министерството за 

труд и социјална политика, во соработка со Министер-

ството за информатичко општество и администрација, 

Министерството за финансии, центрите за социјална 

работа и Канцеларијата на претстедателот на Владата 

на Република Македонија. 

Министерството за труд и социјална политика: 

- ќе обезбеди податоци за бројот на невработените 

лица кои  до 18-годишна возраст имале статус на дете 

без родители и родителска грижа, нивниот степен и 

вид на образование;  

- постапката за вработување ќе ја спроведе согласно 

Законот за работните односи; 

- ќе ги информира  центрите за социјална работа за 

објавениот оглас, со цел за проследување на информа-

цијата до невработените лица кои  до 18-годишна воз-

раст имале статус на дете без родители и родителска 

грижа; 

- ќе ги информира државните институции и од нив 

ќе побара да достават податоци за потребниот кадар, 

образовниот профил и за слободни работни места во 

институцијата; 

- ќе иницира постапка за преземање на лицата вра-

ботени согласно оваа програма, од страна на другите 

државни институции. 

Центарот за социјална работа воспоставува еви-

денција за лицата кои до 18 години имале статус на де-

ца без родители и родителска грижа и доставува из-

вештај за нивниот бројот, како и за степенот и видот на 

образование на овие лица до Министерството за труд и 

социјална политика. 

За спроведување на оваа програма, министерот 

за труд и социјална политика ќе формира Коорди-

нативно тело,  составено  од  претставници на Ми-

нистерството за труд и социјална политика, Минис-

терството за информатичко општество и админис-

трација, Министерството за финансии и Канцелари-

јата на  Претседателот на Владата на Република 

Македонија. Координативното тело ќе ја следи реа-

лизацијата на оваа програма и ќе доставува 

квартални извештаи за реализација на истата до 

Владата на Република Македонија. 
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 Извори на средства 

Во 2016 година се планира вработување на 30 лица, 

што ќе предизвика финансиски импликации во износ 

од 2.017.600,00 денари, кои ќе се обезбедат во Буџетот 

на Република Македонија за  2016 година. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-6524/1 Заменик на претседателот 

17 август 2016 година на Владата на Република 

             Скопје Македонија, 

  Никола Тодоров, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

3582. 

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

тита на децата („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 

150/15, 192/15 и 27/16), министерот за труд и социјална 

политика, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И 

НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЦЕНТРАЛНИОТ РЕ-

ГИСТАР НА УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА, РЕГИСТА-

РОТ НА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА ОСНО-

ВАНИ ОД ОПШТИНАТА И ОПШТИНАТА ВО 

ГРАДОТ СКОПЈЕ, РЕГИСТАРOТ НА АГЕНЦИИ 

ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ЗА ЧУВАЊЕ И НЕГА НА 

ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ И РЕ-

ГИСТАРОТ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОИ САМОС-

ТОЈНО ВРШАТ ОДРЕДЕНИ РАБОТИ ОД ДЕЈ-

НОСТА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦА  

КАКО ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЈНОСТ 

  

Член 1 

Во Правилникот за  формата, содржината 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, Регис-

тарoт на агенции за давање услуги за чување и нега на 

деца од предучилишна возраст и Регистарот на физич-

ки лица кои самостојно вршат одредени работи од деј-

носта згрижување и воспитание на деца како професи-

онална дејност  („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 61/13), насловот се менува и гласи: „ПРА-

ВИЛНИК ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИ-

НОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР 

НА УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА, РЕГИСТАРОТ НА ЈАВ-

НИТЕ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА ОСНОВАНИ ОД ОП-

ШТИНАТА, ОПШТИНАТА ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ И 

ГРАДОТ СКОПЈЕ, РЕГИСТАРOТ НА АГЕНЦИИ ЗА 

ДАВАЊЕ УСЛУГИ ЗА ЧУВАЊЕ И НЕГА НА ДЕЦА 

ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ, РЕГИСТАРОТ НА 

ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОИ САМОСТОЈНО ВРШАТ ОД-

РЕДЕНИ РАБОТИ ОД ДЕЈНОСТА ЗГРИЖУВАЊЕ И 

ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦА КАКО ПРОФЕСИОНАЛ-

НА ДЕЈНОСТ И РЕГИСТАРОТ НА ДЕТСКИ ГРА-

ДИНКИ/ЦЕНТРИ ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ КАКО  

ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ“. 

 

Член 2 

Членот 1  се менува и гласи: 

„ 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, општината во Градот 

Скопје и Градот Скопје, регистарот на агенции за дава-

ње услуги за чување и нега на деца од предучилишна 

возраст, регистарот на физички лица кои самостојно 

вршат одредени работи од дејноста згрижување и вос-

питание на деца како професионална дејност и  регис-

тарот на детски градинки/центри за ран детски развој 

како организациони единици.“ 

 

Член 3 

Насловот на делот II. се менува и гласи:„РЕГИС-

ТАР НА ЈАВНИ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА ОСНОВАНИ 

ОД ОПШТИНАТА, ОПШТИНАТА ВО ГРАДОТ 

СКОПЈЕ И ГРАДОТ СКОПЈЕ“. 

 

Член 4 

Во член 4 во ставот (1)  зборовите „општината и оп-

штината во  Градот Скопје“ се заменуваат со зборовите 

„општината, општината во  Градот Скопје и Градот 

Скопје“. 

Во ставот (4) зборовите „на јавните установи за де-

ца основани од општината и општината во Градот 

Скопје“ се заменуваат со зборовите „на јавните устано-

ви за деца основани од општината, општината во Гра-

дот Скопје и Градот Скопје“.  

 

Член 5 

По членот 6 се додава нов наслов IV- a,  и нов член 

6-а, кои гласат: 

 

„ IV-а. РЕГИСТАР НА ДЕТСКИ ГРАДИНКИ/ЦЕНТРИ 

ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ КАКО  ОРГАНИЗАЦИОНИ 

ЕДИНИЦИ 

 

Член 6-а 

(1) Регистарот на детски градинки/центри за ран 

детски развој како организациони единици се води спо-

ред Образец бр.5, 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 жолта 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 НА ДЕТСКИ 

ГРАДИНКИ/ЦЕНТРИ ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ КА-

КО  ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ ".  


