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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 

2015 година.
 

Бр. 08-3917/1 Претседател
26 август 2015 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.
                               

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА

Член 1
Во Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ број 

23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15 и 25/15), во членoт 224 став (1) зборовите: „500 до“ се 
бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:
„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за 

прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице.“

Член 2
Во членот 226 ставови (1), (3) и (4) зборовите: „одговорното лице” се заменуваат со 

зборовите:  „службеното лице”.

Член 3
Во членот 227  став (1) зборовите: „од 500 до 1.000“ се заменуваат со зборовите:  “од 

100 до 150 “.
Ставовите (2) и (3) се менуваат и гласат:
„Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече  на установи за 

социјална заштита кои решаваат за правата утврдени со закон, како и на јавните установи 
за деца основани од Владата, општина, општините во градот Скопје и градот Скопје и 
приватните установи за деца кои се основани од правно и физичко лице,  детска 
градинка/центар за ран детски развој, како организациона единица основана од страна и 
во состав на правни лица, високообразовна установа и на приватно училиште, агенција за 
давање услуги за чување и нега на деца од предучилишна возраст.



Службен весник на РМ, бр. 150 од 2.09.2015 година 

2 од 4

Глоба во износ од 100 до 150 евра во денарска противвредност  ќе се изрече за 
прекршок на физичко лице кое врши одредени работи од дејноста згрижување и 
воспитување на деца како професионална дејност доколку врши директна 
дискриминација.“

Член 4
Членот 228 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок 

на установа за деца, на детска градинка/центар за ран детски развој,  организациона 
единица основана од страна и во состав на правни лица, високообразовна установа и на 
приватно училиште  и на  агенција за давање услуги за чување и нега на деца од 
предучилишна возраст возраст, ако:

- организира политичко или верско организирање и дејствување и во установата за 
деца, односно кај агенцијата се врши злоупотреба на децата од истите причини, како и се 
врши психичко или физичко малтретирање, казнување или друго нечовечко постапување 
или злоупотреба на децата (член 12 став (4)),

- остварува програми што не се донесени од надлежниот орган (член 168) ,
- остварува програми без прибавено позитивно мислење (членови  168 став (12)  и 95 

став (5)),
- остварува програма која не е одобрена од министерот (член 168 став (11)),
- не соработува со установи од здравствената дејност, односно не постапува по членот 

172 став (1) од овој закон,
- постапи спротивно на одредбата од членот 172 став (2) од овој закон,
- не достави или не донесе годишна програма за работа (членови 168 и 95),
- не ги остварува стандардите и нормативите за вршење на дејноста (член 100 став (3)),
- основа установа за деца без одобрение (член 106),
- ја наруши основната намена и функција на објектот во периодот на траење на закупот 

(член 196),
- започне со работа и врши дејност, а не ги исполнува пропишаните услови, односно 

ако врши дејност без решение на надлежен орган (член 102),
- започне со работа без добивање на решение за вршење на одредени работи од дејноста 

(членови 78 став (3)),
- не извести за престанок на работа на приватната установа (член  113),
- агенцијата за давање услуги за чување и нега на деца од предучилишна возраст не 

води евиденција за корисниците и дадените услуги (член 79 став (1)),
- изврши избор на вработени спротивно на условите утврдени со овој закон,
- не ја води пропишаната евиденција и документација или ја води спротивно на 

пропишаното (член  195),
- користи прирачници и детски списанија за кои нема решение за одобрување и 

употреба (член 173 став (3)),
- не ги применува утврдените цени на услуги од надлежен орган (член 191),
- на родителите не им ги претстави и не им дозволи да изберат прирачници и детски 

списанија кои се во функција за реализација на активностите во установата за деца (член 
173 ставови (4) и (5)),

- доставува невистинити податоци, како и незаконски или неправилно ги користи 
средствата (член 192),

- не овозможи вршење на надзор (член 212 став (5)),
- не ги извршува наредените мерки и дејствија (член 215) и
- не ја почитува забраната за работа на установата за деца, агенцијата за давање услуги 

за чување и нега на деца од предучилишна возраст  (член 219).
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(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за 
прекршокот од ставот (1) на овој член на  директор  во установа за деца, детска 
градинка/центар за ран детски развој.

(3) Глоба во износ од 100 до 150 евра во денарска противвредност  ќе се изрече за 
прекршок  на раководно лице во организациона единица основана од страна и во состав на 
правни лица, високообразовна установа и на приватно училиште и на агенција за давање 
услуги за чување и нега на деца од предучилишна  возраст.

(4) Глоба во износ од 100 до 150 евра во денарска противвредност  ќе се изрече за 
прекршок на физичко лице кое самостојно врши одредени работи од дејноста згрижување 
и воспитание на деца како професионална дејност ако:

- организира политичко или верско организирање и дејствување(член 12 став (4)),,
- не води евиденција за корисниците и дадените услуги (член 89 став (3),
- не ја почитува забраната за работа (член 219)  и
- врши психичко или физичко насилство и малтретирање или друго нечовечко 

постапување или злоупотреба на дете/ца (член 12).“

Член 5
Во членот 229 став (1) зборовите „500 до“ се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи :
„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за 

прекршокот од ставот (1) на овој член на директорот во правното лице. “

Член 6
Во членот 229-а во ставот (1) по зборовите: „директорот на установа за деца,“ се 

додаваат зборовите: „на раководно лице во детска градинка/центар за ран детски развој, 
како организациона единица основана од страна и во состав на правни лица, 
високообразовна установа и на приватно училиште“.

Во ставот (2) по зборовите: „установата за деца,“ се додаваат зборовите: „раководно 
лице во детска градинка/центар за ран детски развој, како организациона единица 
основана од страна и во состав на правни лица, високообразовна установа и на приватно 
училиште“.

Член  7
Во членот 230 став (1) зборовите: „200 до“ се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за 

прекршокот од ставот (1) на овој член на  директор  во установа за деца, детска 
градинка/центар за ран детски развој. “

Член 8
Во членот 230-а  воведната реченица се менува и гласи:
„Глоба во износ од 100 до 150 евра во денарска противвредност ќе им се изрече за 

прекршок на:“

Член 9
Членот 230-б  се менува и гласи:
„Глоба во износ од 100 до 150 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на 

членовите на комисијата која го спроведува испитот од членот 177-г став (8) од овој закон, 
доколку не го прекине испитот согласно со членот 177-е ставови (5) и (6) од овој закон.“
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Член 10
По членот 230-б се додава нов член 230-в, кој гласи:

„Член 230-в
Oдмерувањето на висината на глобата за правно лице се врши согласно Законот за 

прекршоците.“

Член 11
Членот 231 се менува и гласи:
„(1) За прекршоците утврдени во членовите 224, 225, 226, 227, 228, 229, 229-а, 230, 230-

а и 230-б од овој закон, инспекторот односно овластеното лице за вршење инспекциски 
надзор e должен на сторителот на прекршокот да му издаде прекршочен платен налог, 
согласно Законот за прекршоци.

(2) Доколку сторителот го прими прекршочниот платен налог, истиот треба да го 
потпише. Примањето на прекршочниот платен налог од сторителот на прекршокот се 
забележува во записник.

(3) Во записникот од став (2) на овој член се утврдува начинот на кој ќе се отстранат 
штетните последици од прекршокот, како и начинот на надминување на последиците од 
сторениот прекршок.

(4) Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и прекршочниот 
платен налог ги потпишува одговорното лице во правното лице или од него овластено 
лице.

(5) Инспекторот односно овластеното лице за вршење инспекциски надзор, е должен да 
води евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот од покренатите 
постапки.

(6) Во евиденцијата од ставот (5) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат 
следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, 
живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на 
прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

(7)Личните податоци од ставот (6) на овој член се чуваат пет години од денот на 
внесување во евиденцијата.

(8) Министерот за труд и социјална политика ја пропишува формата и содржината на 
прекршочниот платен налог.“

Член 12
По членот 231 се додава нов член 231-а, кој гласи:

„Член 231-а
Прекршочната постапка за прекршоците предвидени во овој закон ја води и 

прекршочни санкции изрекува надлежниот суд. “

Член 13
Подзаконскиот акт чие донесување е утврдено со овој закон ќе се донесе во рок од 30 

дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 14
Се овластува Законодавно - правната комисија на Собранието на Република 

Македонија да утврди пречистен текст на Законот за заштита на децата.

Член 15
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.


