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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Врз основа на член 100 став (4) 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 
СТАНДАРДИТЕ И НОРМАТИВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА НА 

УСТАНОВИТЕ ЗА ДЕЦА

Член 1
Во Правилникот за стандардите и нормативите за вршење на дејноста на установите за 

деца („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/14, 40/14, 71/15 и 170/16),  во 
член 4 став (2) во алинејата 1 зборовите „најмалку 25 м2“ се заменуваат со зборовите 
„најмалку 15 м2“, а зборовите „од 15 м2“ се заменуваат со зборовите „од 8 м2“.

По алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:
,,- при избор на локација, се препорачува парцелата да е на рамен терен;”.

Член 2
Во член 7 став (5) по зборот „облик“ се става точка, а зборовите до крајот на 

реченицата се бришат.
Ставот (6) се менува и гласи: 
„Објектот треба да биде на приземје или да има најмногу приземје и два ката,  односно 

најмногу три нивоа“.
Во ставот (7) зборот ,,треба” се заменува со зборовите ,,се препорачува”.

Член 3
Во член 10 став (2)  во алинејата 3 се додава сврзникот  „и“.
Во алинејата 4 сврзникот  „и“ се заменува со точка.
Алинејата 5 се брише.

Член 4
Во член  12 ставот (1) се менува и гласи:
„Гардеробата треба да биде  во непосредна близина на  занималната  или да биде 

организирана централно за повеќе групи.“
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 
„(2)Гардеробата  треба да биде фиксна или мобилна, со затворени или отворени 

орманчиња. Секое дете треба да има доволно простор за чување на чевли, облека и лични 
предмети.“

Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4).
Ставот (4) се брише.

Член 5
Во член 13 став (6) се брише.

Член 6
Членот 17 се менува и гласи:
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„(1) Просторијата  за изолација  е наменета за тукушто разболено дете, одделена од 
просториите за престој, меѓутоа треба да е поврзана со простор во кој  постојано 
присуствува вработено лице.

(2) Просторијата  за изолација е посебен простор или е во склоп на административната 
просторија, одделена со параван.“

Член 7
По членот 18 насловот на точката 1.2.5.„Санитарна просторија за игралиштето“ и 

членот 19 се бришат.

Член 8
Во членот  20 ставот  (11) се менува и гласи:
„Ако  објектот на градинката има приземје и еден кат се препорачува вградување лифт 

со димензии на кабина  најмалку  100/130 см, а ако објектот на градинката има приземје  и 
два ката треба да се вгради лифт со димензии на кабина  најмалку  100/130 см.“

 
Член 9

Во член 22 став (1) во алинејата 3 по зборовите „најмалку 10м2“ се става запирка и се 
додаваат зборовите „која може да се користи и како соба за изолација“. 

Член 10
Во член 23  во ставот (2) во воведната реченица зборот „оброците“ се заменува со 

зборот „децата“.
Алинеите 1 и 2 се менуваат и гласат:
„- до 50 деца не помалку од 20 м2;
- од 50 – 70 деца не помалку  од 25 м2;“
По алинејата 2 се додава нова алинеја 3, која гласи:
„ - од  70-100 деца не помалку од 30 м2;“
Во ставот  (3) алинеите 1, 2 и 3 се менуваат и гласат:
„ - од  100 – 200 деца не помалку од 40 м2;
- од   200 – 350 деца не помалку од 60 м2;
-  над 350 деца не помалку од 90 м2“.
Ставот (8) се менува и гласи:
„Млечната кујна од став (7) на овој член е со површина од најмалку  8,0 м2.“.

Член 11
Во членот 26 ставот (4) се менува и гласи:
„За да се обезбеди визуелна поврзаност на поодделните простории за деца и 

комуникациите, се препорачува употреба на фиксни транспарентни отвори во преградните 
ѕидови или на вратите, со парапет со висина од најмалку 100 см, со употреба на калено 
стакло, поликарбонати и сл., со цел да се обезбеди контрола на корисниците.“

По ставот (8)  се додава нов став (9), кој гласи:
„(9) Занималните можат да бидат одделени со мобилни прегради, со што  се 

овозможува поврзување на занимални од различни групи. “

Член 12
Во членот 27 ставот (1) се менува и гласи:
„ Прозорските отвори  во занималните можат да бидат: 
- фиксен прозорец од калено стакло со парапет на ниво на подот,  
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- прозорско крило кое се отвара по хоризонтална и вертикална оска треба да се отвара 
на висина од најмалку 125 см од подот,

- во случај кога се поставува грејно тело - радијатор, прозорецот  треба да е фиксен и 
изработен од калено стакло и да има парапет со висина од најмалку 40 см.“.

Во ставот (7) по зборот „прозорците“ се додаваат зборовите „од надворешната страна“.

Член 13
Во член 28 по ставот  (5) се додава нов став (6), кој гласи :
„(6) Занималните можат  да бидат поврзани меѓусебно со лизгачки врати.“
Ставовите (6) и (7) стануваат ставови (7) и (8).

Член 14
Во член 31 по ставот  (3) се додава нов став (4), кој гласи : 
„(4) По искучок од ставовите (1), (2) и (3) на овој член, гардеробите и санитарните 

простории може да имаат само механичко проветрување за да не се наруши ориентацијата 
на просториите во кои престојуваат децата.“

Ставот (4) станува став (5).
Член 15

Во член 35 во ставот  (2) по зборовите  „истражувачки активности,“ се додаваат 
зборовите „разни игри за поттикнување на физички активности,“.

Во ставот (3) по зборот „стабилни,“ се додава зборот „безбедни,“.
По ставот (3) се додава нов става (4), кој гласи:
„(4) Опремата треба да биде разновидна со што ќе се овозможат активности  во 

занималните и надвор од нив, и тоа особено за: мини театри, површини за цртање на 
sидовите и на мебелот, sидови за качување, катче за криење, простор за релаксација и 
лизгалки – тобоган кој може да биде поставен помеѓу две нивоа односно  катови, затворен 
и обезбеден.

Член 16
Во член 36 ставот (2) се менува и гласи:
„Вградената  опрема и поголемите парчиња мебел треба да бидат безбедно 

прицврстени за sидовите, додека мобилната опрема треба да овозможи лесна 
адаптабилност, формирање катчиња и променлива употреба на просторот, согласно 
активностите и психофизичките карактеристики на децата.“

Член 17
Во членот 37 во точката а)  во алинејата 4 зборот „дезинфекцирање“ се заменува со 

зборот „дезинфекција“.
Алинејата 8 се менува и гласи:
„- масички со димензии од најмалку 80/80/40 см или модуларни масички со висина од 

најмалку  40 см со заоблени ивици, со најмалку три столчиња (за деца над 18 месеци до 
две години); “.

Во точката б) алинеите 3 и 4  се менуваат  и гласат:
„- масички со димензии од најмалку 80/80/48 см или модуларни масички со висина од 

најмалку 48 см со заоблени ивици, со најмалку три столчиња (за деца на возраст над две 
до четири години); 

- масички со димензии од најмалку 80/80/56 см или модуларни масички со висина од 
најмалку 56 см со заоблени ивици, со најмалку три столчиња (за деца на возраст над две 
до шест години и од шест до десет години);“

 По алинејата 8 се додава нова алинеја 9,  која гласи:
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„- тврдо пресувани сунѓери со дебелина од најмалку  10 см., обложени со платно кои 
можат да се користат и за одмор на децата;“.

Член 18
Во член 38 алинејата 1 се брише.

Член 19
Во член 39 во алинејата 4 зборовите „ДДВ плеер“ се бришат.

Член 20
Во членот 40 во алинејата 3 по зборот  „родители“ се става точка.
Алинејата  4  се брише.
 

Член 21
Во член 48 став (1) во точката а) воведната реченица се менува и гласи:
„ а)  Потребна опрема за кујна со капацитет од  50 - 150 деца:“.
Алинејата 3 се брише.
По  алинејата 19 се додава нова алинеја 20, која гласи:
„ - парофаќач  над  термо опрема“.
Во точката б) воведната реченица се менува и гласи:
„ б) Потребна опрема за кујна со капацитет од   150-350 деца :“. 
По алинејата 20 се додава нова алинеја  21, која гласи:
„ – парофаќач  над  термо  опрема“.
Во точката в) воведната реченица се менува и гласи:
„ в) Потребна опрема за кујна со капацитет  над 350 деца:“. 
По алинејата 24 се додава нова алинеја  25, која гласи:
„ - парофаќач  над  термо  опрема“.
Во точката д)  по алинејата 13 се додаваат две нови алинеи  14 и 15,  кои  гласат:
„- професионална  машина за садови   
-  аспиратор над шпорет“.
Во точката ѓ) алинеите 8 и 10 се бришат.

Член 22
Во член 52 став (2) во првата реченица по зборовите 2,80 м“ запирката и зборовите до 

крајот на реченицата се бришат.
Ставот (3) се менува и гласи:
„ Санитарниот јазол треба да има:
- мијалник за деца;
- мијалник за возрасни;
- една тоалет шолја  за деца со или без адаптер, а за деца со пречки во развојот и 

метални држачи на sидот;
- една тоалет шолја за возрасни;
- држач за тоалет хартија;
- држач за сапун.“
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) По исклучок од ставот (3) на овој член, доколку просторот не дозволува да има 

мијалник за возрасни и/или тоалет шолја за возрасни, персоналот го користи санитарниот 
јазол во рамки на објектот во кој се организира дејноста.“

Ставовите (4) и  (5) стануваат ставови (5) и (6).
Ставот (6) кој станува став (7)  се менува и гласи:
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„Вградената опрема и поголемите парчиња мебел во центарот за ран детски развој 
треба да бидат безбедно прицврстени за sидовите додека мобилната опрема треба да биде 
функционалнa, преносливa, стабилнa, направенa од квалитетен материјал по можност 
природен, лесен за одржување и со естетски изглед и прилагоден за возраста на децата.“

Член 23
Во членот 53 алинејата 3 се менува и гласи:
„- масички со димензии од најмалку 80/80/56 см или модуларни масички со висина од 

најмалку 56 см со заоблени ивици со најмалку три столчиња;“
Алинејата 6 се менува и гласи:
„ - играчки согласно возраста на децата и опрема согласно активностите кои се 

спроведуваат согласно Програмата за рано учење и развој;“. 
Алинеите 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 се бришат.

Член 24
Членот 54 се брише.

Член 25
Во член 55 во ставот (4) по зборовите „сончевата светлина“ се става точка, а зборовите 

до крајот на реченицата се бришат.
Во став (5) зборовите „менува воздухот“ се заменува со зборот „проветрува“.

Член 26
Во членот  68  ставот (2) се менува и гласи:
„При уредување на просторите од став (1) на овој член соодветно ќе се применуваат  

одредбите од: член 6 став (1) алинеја 1, член 7 ставови (1) и (2),   член 17, член 20 ставови 
(1), (3), и (10), член 24, член 25 алинеи 2 и 4,  член 28 ставови (3), (4) и (5),  член 29 
ставови (1), (4) и (7),  член 30,  член 32, член 33, член  34  и член 46 од овој правилник.“

По ставот (3)  се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Подовите во занималните  треба да бидат од  топли материјали (паркет и замена на 

паркет).“

Член 27
Во член 70 во  ставот (2)  по зборот „заедничка“ се става точка, а   зборовите до крајот 

на реченицата се бришат.
Ставот (6) се менува и гласи:
„Кујната треба да е сместена во посебна просторија  и да биде опремена со соодветна 

опрема за домаќинство, и тоа: електричен шпорет ¼, комбиниран ладилник, машина за 
миење на садови, бојлер за топло вода, аспиратор над електичниот шпорет, мијалник ½ 
изработен од ростфрај материјал 18/10, работните маси да бидат обложени со ростфрај 
материјал 18/10, ситниот инвентар за храна и друг помошен инвентар  да биде изработен 
од ростфрај  материјал 18/10.“  

По став (7) се додава нов став  (8), кој гласи:
„(8) Доколку нема санитарна просторија за деца до занималната на групата, се користи 

санитарна просторија од друга група во придружба на вработено  стручно лице.“

Член 28
Членот 72  се менува и гласи:
„Опремата во занималната, гардеробата и санитарниот јазол  кои се наменети за децата, 

треба да бидат прилагодени според стандардите за опрема на градинките и објектите 
согласно овој правилник.“
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Член 29
Во  член 74  став  (1)  точка 1) во  алинејата 3  зборовите „Мијалник 1/3“ се заменуваат 

со зборовите  „Мијалник 1/2“.
Во алинејата  6 зборот „професионален“ се  брише.
Во алинејата 9 зборот „парофаќач“ се заменува со зборот „аспиратор“.
Алинејата  12  се менува и гласи:
„- Во зависност од бројот на деца  - ладилник ( 250 – 350 литри).“
Во алинеја 13  зборовите „деца-оброци“ се заменуваат со зборот „деца“.
Алинеја 14 се брише.
Алинеја  16 која станува алинеја 15 се менува и гласи: 
„Наменски простор за магацин или прирачен магацин, опремен со соодветна опрема за 

магацин.“ 

Член  30
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“.
 

Бр. 11-8664/2
10 август 2018 година Министер,

Скопје Мила Царовска, с.р.
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