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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Врз основа на член 60 став (9) 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, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 
146/19 и 275/19), министерот за труд и социјална политика донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО 
И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА 
ПАРТИЦИПАЦИЈА ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ, 

ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈА НА ДЕЦА ВО ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА И НА 
ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ПАРТИЦИПАЦИЈА ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА 
ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ ЗА 

САМОХРАНИ РОДИТЕЛИ КОИ СЕ КОРИСНИЦИ НА ГАРАНТИРАНА 
МИНИМАЛНА ПОМОШ ЧИИ ДЕЦА СЕ ЗГРИЖЕНИ ВО ЈАВНА УСТАНОВА ЗА 

ДЕЦА-ДЕТСКА ГРАДИНКА

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето и 

потребната документација за остварување на правото на партиципација во трошоците за 
згрижување, воспитание, одмор и рекреација на деца во јавните установи за деца и на 
образецот на барањето и потребната документација за остварување на правото на 
партиципација во трошоците за згрижување и воспитание на деца од предучилишна 
возраст за самохрани родители кои се корисници на гарантирана минимална помош чии 
деца се згрижени во јавна установа за деца – детска градинка.

Член 2
(1) Барањето за остварување на правото на  партиципација во трошоците за згрижување 

и воспитание и одмор и рекреација на деца во јавна установа за деца,  за дете на кое 
материјалната состојба на семејството е нарушена поради претрпена природна непогода 
(пожар, поплава, земјотрес и друго), се поднесува на Образец бр.1: „Барање за 
остварување на правото на партиципација во трошоците за згрижување, воспитание, 
одмор и рекреација на деца во јавните установи за деца” кој се печати на хартија во бела 
боја со А-4 формат.

(2) Потребна документација за остварување на правото на партиципација од став (1) на 
овој член е:

1.  лична карта на подносителот на барањето на увид;
2. фотокопија од извод на матичната книга на родени на детето (оригиналот се 

доставува на увид); и
3. потврда од Центарот за социјална работа дека настапиле случаите утврдени во став 

(1) на овој член.
 (3) Образецот на барањето од став (1) на овој правилник, е даден во прилог и е 

составен дел на овој правилник.
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Член 3
(1) Барањето за остварување на правото на  партиципација во трошоците за згрижување 

и воспитание на деца од предучилишна возраст за самохрани родители кои се корисници 
на правото на гарантирана минимална помош, чии деца се згрижени во јавна установа за 
деца - детска градинка, се поднесува на Образец бр.2: „Барање за остварување на правото 
на партиципација во трошоците за згрижување и воспитание на деца од предучилишна 
возраст за самохрани родители кои се корисници на гарантирана минимална помош чии 
деца се згрижени во јавна установа за деца – детска градинка” кој се печати на хартија во 
бела боја со А-4 формат.

(2) Потребна документација за остварување и користење на правото на партиципација 
од став (1) на овој член е:

 1. важечка лична карта на подносителот на барањето на увид, за докажување на 
идентитетот, државјанството и постојаното место на живеење во Република Северна 
Македонија од најмалку 12 месеци непрекинато на територија на Република Северна 
Македонија, до денот на поднесување на барањето, а ако од личната карта не може да се 
докаже дека е државјанин на Република Северна Македонија со постојано место на 
живеење од најмалку 12 месеци непрекинато до денот на поднесување на барањето, доказ 
од Министерство за внатрешни работи (потврда);

2. препис од извод на матична книга на родени на детето; и
3. решение за користење на правото на гарантирана минимална помош од Центарот за 

социјална работа.
 (3) Образецот на барањето од став (1) на овој правилник, е даден во прилог и е 

составен дел на овој правилник.

Член 4
 Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република  Северна Македонија“.

Бр. 11-4550/3 Министер
23 септември 2020 година за труд и социјална политика,

Скопје Јагода Шахпаска, с.р.
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