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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Врз основа на член 169 став (3) 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, 275/19 и 311/20), министерот за труд и социјална политика, донесе

 
ПРАВИЛНИК ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ФОРМИРАЊЕ И РАБОТА 

НА СОВЕТУВАЛИШТЕТО ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ ВО ЈАВНА ДЕТСКА 
ГРАДИНКА/ЈАВЕН ЦЕНТАР ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ

 
Член 1

Со овој правилник се пропишуваат поблиските критериумите за формирање и работа на 
советувалиштето за деца и родители во јавна детска градинка/јавен центар за ран детски 
развој (во натамошниот текст: советувалиште).

 
Член 2

(1) Работата на советувалиштето ја врши мултидициплинарен/инклузивен тим од 
различни образовни профили и тоа психолог, педагог, социјален работник, 
дефектолог/специјален едукатор и рехабилитатор, доктор на медицина, доктор на 
стоматологија и воспитувач.

(2) Во јавна детска градинка/јавен центар за ран детски развој (во натамошниот текст: 
установите за деца), каде има тројца од наведените стручни работници од став 1 на овој 
член, од кои еден психолог или педагог, може да се формира советувалиште.

(3) Установата за деца обезбедува посебна просторија за потребите на 
советувалиштето.

(4) Установата за деца изготвува програма за работа на советувалиштето.
(5) Установата за деца треба да поседува аудио - визуелна опрема.
(6) Установата за деца треба да поседува едукативен материјал и едукативна 

литература.
 

Член 3
Програмата за работа на советувалиштето содржи:
1. Мисија на советувалиштето;
2. Работно време на советувалиштето;
3. Годишен распоред на опфатени теми;
4. Видови на советодавни услуги и распоред на изведување:
- интерактивни обуки за воспитно-згрижувачкиот кадар,
- интерактивни обуки за родители/старатели,
- индивидуални советувања на деца и родители/старатели,
- индивидуални советувања на воспитно-згрижувачки пероснал,
- индивидуални советувања на раководниот персонал,
- индивидуални и советувања на членови од локалната заедница за унапредување на 

дејноста.
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Член 4
Советувалиштето помага во:
1. поддршка на родителите во обезбедувањето на оптимални услови за развој на детето 

во семејната средина преку подигнување на нивото на педагошка едукација;
2. решавање на комплексни воспитни, психолошки, и социјални прашања во установите 

за деца преку три основни и меѓусебно поврзани активности:
-активности за помош;
-превентивни активности и развој;
-активности на планирање, мониторинг и евалуација на заеднички постигнатите 

резултати.
3. соработката помеѓу установите за деца во нивната секојдневна работа во следните 

области:
- рано учење и развој преку програмски игри и активности во установа за деца;
- култура и образование;
- социјална адаптација;
- социо-емоционален развој;
- физичко здравје и моторен развој;
- развој на јазикот и комуникација;
- когнитивен развој и стекнување на општи знаења;
- поттикнување на позитивен пристап кон учење;
- социо-економски тешкотии и
- прифаќање на децата во установите за деца и нивната транзиција кон училиштето.

Член 5
Советувалиштето работата ја врши преку:
- советување за деца;
- работа со родителите;
- работа со раководството;
- соработка со надворешни заедници и институции;
- организирање на стручни предавања.

Член 6
Советувањето за децата опфаќа давање на:
- помош во прилагодување на децата кон условите на средината во детската градинка;
- помош при премин на децата од една во друга воспитна група или од една во друга 

градинка и транзиција во училиште;
- помош на децата со потешкотии кои произлегуваат од социјално ранливи групи на 

семејства;
- помош на деца со развојни проблеми;
- помош на деца со посебни потреби;
- помош на деца со семејни проблеми.

Член 7
Работата со родителите опфаќа:
- семејно советување (со двајцата родители);
- психолошко советување;
- педагошко советување;
- советување во областа на социјалната работа;
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- советување во областа на превентивната здравствена заштита;
- советување на родителите на децата со посебни потреби и деца кои покажуваат 

натпросечни достигнувања.

Член 8
Работата со раководството опфаќа:
- давање на советодавни услуги на раководството на градинката во секојдневното 

работење;
- советување со раководството на прашања во врска со организацијата и 

спроведувањето на секојдневниот живот и работа во градинката, јавна и културна дејност 
како и градење на позитивна социо - емоционална клима во градинката;

- советување со раководството во однос на обезбедување на соодветни човечки и 
материјални ресурси и услови за интеграција на децата со посебни потреби;

- советување со раководството на потребата за истражувачка и аналитичка работа во 
градинката, како и за вклучување на градинката во различни развојни, превентивни и 
иновативни проекти;

- советување со раководството за подобрување на постоечките и иницирање на нови 
форми на соработка со родителите, како и начини на активно вклучување на родителите 
во животот и работата на градинката.

 
Член 9

Соработката со надворешни заедници и институции опфаќа:
- проекти за советување во градинка;
- организирање и учество во стручни советувања од областа во која работи;
- соработка со центри за социјална работа, здравствени установи, институции за деца со 

пречки во развојот, институции за обука, педагошки факултети.

Член 10
Организирање на стручни предавања опфаќа:
- работилници;
- семинари;
- советувања;
- курсеви.

Член 11
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за 

поблиските критериуми за формирање и работа на советувалиштето за деца и родители во 
јавна детска градинка/јавен центар за ран детски развој (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.62/13).

Член 12
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.
 

Бр. 11-2458/4 Министер за труд
29 април 2021 година и социјална политика,

Скопје Јагода Шахпаска, с.р.


