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 Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на 

органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

58/2000; 44/2002; 82/2008; 167/2010 и 51/2011), Министерот за труд и социјална 

политика, na 16.07.2014 godina донесе 

 

     ПРАВИЛНИКПРАВИЛНИКПРАВИЛНИКПРАВИЛНИК 

                        за изменза изменза изменза изменувањеувањеувањеување и дополнување на  и дополнување на  и дополнување на  и дополнување на     

                                    Правилникот за внатрешна организација на Правилникот за внатрешна организација на Правилникот за внатрешна организација на Правилникот за внатрешна организација на     

                             Министерството                              Министерството                              Министерството                              Министерството за труд и социјална  политиказа труд и социјална  политиказа труд и социјална  политиказа труд и социјална  политика 

    

Член 1Член 1Член 1Член 1    

 Во Правилникот за Внатрешна организација на Министерството 

за труд и социјална политика број 04-8093/1 од 12.12.2012 и Правилникот за 

измена и дополнување на Правилникот за Внатрешна организација на 

Министерството за труд и социјална политика број 04-4013/1 од 22.05.2014,  во 

член 5 став 2, во алинеа 1 бројот “12 “се заменува со бројот “13”, а во алинеа 2 

бројот “47” се заменува со бројот “48”. 

    

Член Член Член Член 2222    

    

Во член 6, во точката 14 „ СЕКТОР ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТАСЕКТОР ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТАСЕКТОР ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТАСЕКТОР ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА“,  „Одделение 

за инспекциски надзор над остварување на права од  правото за заштита на 

децата и правото на згрижување, воспитание, одмор и рекрација на децата„ се 

брише.  

Член Член Член Член 3333    

    

Во член 6, по точката 14 „ СЕКТОР ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТАСЕКТОР ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТАСЕКТОР ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТАСЕКТОР ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА“, се додава 

нова точка 14-а со две алинеи кои гласат:        
„14„14„14„14----а. а. а. а. СЕКТОРОТ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР НАД ПРИМЕНАТА НА СЕКТОРОТ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР НАД ПРИМЕНАТА НА СЕКТОРОТ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР НАД ПРИМЕНАТА НА СЕКТОРОТ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР НАД ПРИМЕНАТА НА 

ЗАКОНСКИТЕ И ДРУГИ ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ЗАШТИТАЗАКОНСКИТЕ И ДРУГИ ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ЗАШТИТАЗАКОНСКИТЕ И ДРУГИ ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ЗАШТИТАЗАКОНСКИТЕ И ДРУГИ ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ЗАШТИТАТА НА ДЕЦАТАТА НА ДЕЦАТАТА НА ДЕЦАТАТА НА ДЕЦАТА     : 

 

-Одделение за инспекциски надзор над остварување на права од  

правото за заштита на децата  

 

-Одделение за инспекциски надзор над остварување на правото на 

згрижување, воспитание, одмор и рекрација на децата„ 

    

Член Член Член Член 4444    

    

Во дел  „IV Надлежноста на организационите облици“, во член 20, во став 

1, алинеа 7, алинеа 8  и алинеа 9 се бришат. 
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Во став 2, алинеите 7 и 8  се бришат 

Во став 3, алинеите 2, 3, 4 и 5  се бришат. 

Ставот 4 „Одделение за инспекциски надзор над остварување на права 

од  правото за заштита на децата и правото на згрижување, воспитание, одмор 

и рекрација на децата„ се брише. 

    

Член Член Член Член 5555    

    

Во дел  „IV Надлежноста на организационите облици“, по член 20, се 

додава нов член 20-а кој гласи: 

Член 20Член 20Член 20Член 20----аааа    

„ Во СЕКТОРОТ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР НАД ПРИМЕНАТА НА СЕКТОРОТ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР НАД ПРИМЕНАТА НА СЕКТОРОТ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР НАД ПРИМЕНАТА НА СЕКТОРОТ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР НАД ПРИМЕНАТА НА 

ЗАКОНСКИТЕ И ДРУГИ ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ЗАШТИТАТА НА ЗАКОНСКИТЕ И ДРУГИ ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ЗАШТИТАТА НА ЗАКОНСКИТЕ И ДРУГИ ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ЗАШТИТАТА НА ЗАКОНСКИТЕ И ДРУГИ ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ЗАШТИТАТА НА 

ДЕЦАТАДЕЦАТАДЕЦАТАДЕЦАТА     се вршат работи што се однесуваат на спроведување на 

инспекцискиот надзор над спроведувњето и примената на законот и другите 

прописи со кои се уредени работите од областа на заштита на децата, над 

установите за деца, како и над другите правни и физички лица кои вршат 

одредени работи од дејноста згрижување и воспитание на деца во општините, 

на општините во Град Скопје и Градот Скопје над спроведувањето на законите 

и прописите од областа на заштита на децата и тоа преку: 

 

-  Утврдување на модели и пракси за редовен, вонреден и контролен 

инспекциски надзор во областа на заштитата на децата, над 

спроведувањето и примената на законот за заштита на децата и на 

другите прописи што се однесуваат на заштитата на децата - над 

остварувањето на правата  и облиците за заштита на децата,  над 

установите за деца како и над другите правни и физички лица кои 

вршат одредени работи од дејноста згрижување и воспитание на деца ; 

- вршење инспекциски надзор над спроведувањето на Законот за заштита 

на децата во делот на згрижувањето и воспитанието и  одмор и 

рекреацијата на  децата, врши надзор над стручната работа во 

остварувањето на  згрижувањето и воспитанието и одмор и рекреација 

на децата. 

- вршење инспекциски надзор над Установите за заштита на децата, и 

другите правни и физички лица кои вршат работи од заштита на децата; 

- преддлагање  мерки и активности за надминување констатираните 

негативни состојби и  проблеми на кои што наидуваат  корисниците кои 

ги остваруваат правата за заштита на децата. 

- спроведување надзор на изречените мерки при претходно извршен 

инспекциски надзор; 
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- предлагање мерки и активности за намалување на прекршоците во 

имплементацијата на законската и подзаконска регулатива во областа 

на заштита на децата како и за намалување на можни злоупотреби на 

средствата стекнати од сопствени извори во установите за деца 

основани од Владата на РМ. 

- изготвување на евиденција, документација и извештаи за работа 

- учество во подготовка на законот и подзаконски акти; 

- вршење редовен и вонреден надзор над спроведување на законот и 

подзаконските акти од областа на заштитата на децата; 

- изготвување прекршочни барања и кривични пријави за поведување на 

прекршочна или кривична постапка; 

- учество во меѓуресорски и други работни групи од областа на 

остварување на правата од заштита на децата; 

-  подготовка на мислења, извештаи, анализи и информации по барање на 

министерот, Владата на РМ и други институции; 

 

-Во Одделение за инспекциски надзор над остварување на права од  Одделение за инспекциски надзор над остварување на права од  Одделение за инспекциски надзор над остварување на права од  Одделение за инспекциски надзор над остварување на права од  

правото за заштита на децатаправото за заштита на децатаправото за заштита на децатаправото за заштита на децата    се вршат работи што се однесуваат на 

спроведување на инспекцискиот надзор над спроведувњето и примената на 

законот и другите прописи со кои се уредени работите од областа на заштита 

на децата, над установите за деца, како и над другите правни и физички лица 

кои вршат одредени работи од дејноста згрижување и воспитание на деца во 

општините, на општините во Град Скопје и Градот Скопје над спроведувањето 

на законите и прописите од областа на заштита на децата преку: 

    

� вршење инспекциски надзор над применување и спроведување на 

Законот и други прописи и акти за заштита на децата; 

� вршење инспекциски надзор над остварување на правата за 

заштита на децата 

� се врши стручен и друг надзор во дејноста за заштита на децата, 

координација со други надлежни органи и институции; се води 

постапка за престанок со работа на установите и другите 

институции од областа; се подготвуваат стручни мислења по 

статутите на установите; се спроведува надзор над работата на 

органите на општината, општините во Градот Скопје  и Градот 

Скопје во спроведувањето на законот и прописите од областа за  

заштита на децата;  

� се врши контрола, увид и надзор во дејноста заштита на децата во 

примената на пропишани стандарди и нормативи со кои се уредува 

дејноста заштита на децата и други прописи; се спроведува 
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постапка за одобрување по барања за вршење на дејноста и на 

одредени работи од дејноста од страна на правни и физички лица;  

� се вршат други работи од надлежност на одделението 

 

-Во Одделение за инспекциски надзор над остварување на правото Одделение за инспекциски надзор над остварување на правото Одделение за инспекциски надзор над остварување на правото Одделение за инспекциски надзор над остварување на правото 

на згрижување, воспитание, одмор и рекрација на децатана згрижување, воспитание, одмор и рекрација на децатана згрижување, воспитание, одмор и рекрација на децатана згрижување, воспитание, одмор и рекрација на децата 

 

� се спроведува надзор во институциите регистрирани од областа на 

заштитата на децата за примената на Правилникот за стандардите 

и нормативите за вршење на дејноста на детската градинка во 

однос на простор, опрема надзор над исполнетоста на потребни 

услови за стручните и други работници, на бројот на децата во 

групите, соодветни стручни и други  работници; 

� се спроведува контрола на исполнетоста на условите кои се 

однесуваат на просторот, опремата, кадарот, групите, децата, на 

установите за деца во други просторни услови, во домашни услови, 

на правни и физички лицакои вршат одредени работи од дејноста; 

� вршење инспекциски надзор над управување и раководење со 

установите за деца основани од Владата и приватни установи за 

деца; 

� вршење инспекциски надзор над евиденцијата, документацијата  и  

извештаите за работа на установите, приватни и физички лица кои 

вршат одредени работи од дејноста и на извршителите во дејноста 

од заштита на децата, освен на педагошката евиденција и 

документација; 

�  вршење инспекциски надзор над  реализација на програми и други 

пропишани стандарди и нормативисо кои се уредува дејноста во 

установите за деца, освен на воспитно-образовната дејност; 

� Вршење контрола на средствата стекнати од сопствени извори во 

установата за деца основани од Владата; 

� Вршење контрола над спроведување на згрижувањето, престој, 

нега, исхрана на децата во установите; 

� се врши контрола на вистинитоста на податоците кои установата ги 

доставува до министерството;  

� се изготвуваат извештаи за извршениот  инспекциски и друг 

надзор;  

� се вршат други работи од надлежност на одделението„ 
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Член Член Член Член 6666    

    

Согласно извршените изменувања и дополнувања во интегралниот 

текст во Правилникот се вршат изменувања и дополнувања и во графичкиот 

приказ на организационата поставеност на Mинистерството за труд и 

социјална политика (органограм), кој е составен дел на истиот правилник.  

     

    

Член Член Член Член 7777    

Овој правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 

применува и ќе се објави на огласната табла, како и на интернет страницата на 

Министерството за труд и социјална политика, по добиената согласност од 

Агенцијата за администрација.           
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