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20192754300
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија,
претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на
Република Северна 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 Северна Македонија го донесе на седницата одржана на
27 декември 2019 година.
Бр. 08-7147/1
27 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, 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, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“ број 104/19 и 146/19), во член 27
став (1) во воведната реченица зборовите: „6.000 денари“ се заменуваат со зборовите:
„6.800 денари“.
Член 2
Во член 39-б став (2) во воведната реченица зборовите: „6.000 денари“ се заменуваат со
зборовите: „6.800 денари“.
По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:
„(7) Корисникот на правото на додаток за образование треба да биде државјанин на
Република Северна Македонија со постојано место на живеење во Република Северна
Македонија.“.
Член 3
Во член 39-в став (3) по алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:
„- со правосилна судска пресуда, детето е доверено кај таткото на чување, воспитување
и издржување,“.
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Исплата на додатокот за образование се врши и на старателот кој се грижи за
издржувањето на детето, како и на лице на кое со решение на надлежен центар за
социјална работа му е доверено детето и живее во семејство со него.“.
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Член 4
Во член 39-г зборовите: „родители и“ се заменуваат со зборовите: „родители и/или“.
Член 5
По член 41 се додава нов член 41-а, кој гласи:
„Член 41-а
Исплатата на детскиот додаток, посебниот додаток и/или додатокот за образование за
дете кое е без родителска грижа, а е сместено во згрижувачко семејство врз основа на
склучен договор меѓу центарот за социјална работа и згрижувачот, се врши на
згрижувачот.“.
Член 6
Во член 42 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Жалбата од ставот (2) на овој член, се поднесува преку надлежниот центар за
социјална работа.“.
Ставот (3) станува став (4).
Член 7
Во член 43 став (1) зборовите: „точки 1, 2, 3 и 4“ се заменуваат со зборовите: „точки 1,
2, 3, 4 и 5“.
По ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:
„(2) Министерството може да издаде потврда или уверение од ставот (1) на овој член
како електронски документ од системот за евиденција на податоци за социјална заштита
со кој управува, потврден со електронскиот печат, согласно со Законот за електронски
документи, електронска идентификација и доверливи услуги и Законот за електронско
управување и електронски услуги.
(3) Потврдата или уверението издадена согласно со ставот (2) на овој член имаат иста
правна и доказна сила како нивната писмена форма.“.
Ставот (2) станува став (4).
Член 8
Во член 50 по ставот (2) се додаваат три нови ставови (3), (4) и (5), кои гласат:
„(3) Ако корисникот од ставот (2) на овој член почине, центарот за социјална работа
има право на враќање на исплатените средства во висина на наследениот дел на
корисникот на правото.
(4) Центарот за социјална работа нема да бара враќање на примените средства, ако со
исплатата на овие средства наследниците на корисникот и членовите на нивните потесни
семејства би останале без минимум средства за егзистенција, пониски од висината на
гарантирана минимална помош утврдена согласно со Законот за социјална заштита.
(5) Барањето за враќање на износот на исплатените средства од ставовите (2) и (3) на
овој член се однесува само на достасани исплатени побарувања во вкупен износ
пресметан од денот на исплатата на средствата остварени на противправен начин согласно
со ставот (2) на овој член, до денот на достасаноста на побарувањето, заедно со законски
пресметана камата.“.
Ставот (3) станува став (6).
Ставот (4) кој станува став (7) се менува и гласи:
„(7) Роковите на застареност за барање за враќање на износот на исплатените средства
и за барањето за надоместок на штета согласно со овој закон почнуваат да течат:
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- во случаите од ставот (2) алинеи 1 и 2 на овој член од денот кој е утврден со
конечното решение дека корисникот го стекнал правото на заштита на децата на
противправен начин и
- во случаите од ставот (3) на овој член од денот на правосилноста на решението за
прогласување на наследници на корисникот на правата од заштита на децата.“.
Во ставот (5) кој станува став (8) зборовите: „во овој член“ се заменуваат со зборовите:
„согласно со ставот (2) на овој член“.
Ставот (6) станува став (9).
Во ставот (7) кој станува став (10) зборовите: „од ставот (2) на овој член“ се заменуваат
со зборовите: „од заштита на децата“.
Член 9
Во член 60 по ставот (7) се додаваат два нови става (8) и (9), кои гласат:
„(8) Жалбата не го одлага извршувањето на решението.
(9) Формата и содржината на образецот на барањето и потребната документација за
остварување на правото од членот 6 став (1) точка 6) од овој закон ги пропишува
министерот.“.
Ставовите (8), (9) и (10) стануваат ставови (10), (11) и (12).
Член 10
Во член 92 по ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи:
„(8) Жалбата не го одлага извршувањето на решението.“.
Ставовите (8) и (9) стануваат ставови (9) и (10).
Член 11
Во член 102-а став (4) по зборовите: „просторните услови“ се додаваат зборовите:
„/промена на капацитет“.
Член 12
Во член 109 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Вршителот на должноста директор од ставот (2) алинеја 9 на овој член е лице кое
покрај општите услови утврдени со закон е со завршено високо образование (со стекнати
240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен).“.
Член 13
Во член 145 став (1) по зборовите: „установата за деца“ се става запирка и се додаваат
зборовите: „детска градинка/центар за ран детски развој основани како организациона
единица во состав на правни лица, високообразовна установа и на приватно училиште“.
Член 14
Во член 177-а став (2) алинејата 4 се менува и гласи:
„- да не му е одземено родителското право,“.
Член 15
Во член 177-е став (7) зборовите: „три години“ се заменуваат со зборовите: „три
месеци“.“
Член 16
Во член 180 алинејата 4 се менува и гласи:
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„- со правосилна одлука му е изречена забрана за вршење на професија, дејност или
должност сé додека траат последиците од забраната,“.
По алинејата 4 се додава нова алинеја 5, која гласи:
„- му е одземено родителското право,“.
Член 17
По членот 182 се додава нов член 182-а, кој гласи:
„Член 182-а
Професионалните компетенции на стручниот и раководниот кадар, и организирање на
нивниот професионален развој во установите за деца ги пропишува министерот.“.
Член 18
Во член 204 по зборовите: „установите за деца“ се става запирка и се додаваат
зборовите: „детските градинки/центри за ран детски развој основани како организациона
единица во состав на правни лица, високообразовна установа и на приватно училиште“.
Член 19
Во член 205 алинеја 5 по зборовите: „установите за деца“ се става запирка и се додаваат
зборовите: „детските градинки/центри за ран детски развој основани како организациона
единица во состав на правни лица, високообразовна установа и на приватно училиште“.
Во алинејата 7 по зборот „установите“ се става запирка и се додаваат зборовите:
„детски градинки/центри за ран детски развој основани како организациони единици во
состав на правни лица, високообразовна установа и на приватно училиште“.
Член 20
Во член 206 ставот (1) се менува и гласи:
„Инспекцискиот надзор го вршат инспектори од инспекциската служба на
Министерството со стекната лиценца за инспектор.“.
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Инспектор може да биде лице кое ги исполнува посебните услови согласно со
Законот за административни службеници и Законот за инспекциски надзор.“.
Во ставот (2) кој станува став (3) по зборот „назначува“ се додаваат зборовите: „и
овластува“, а по зборот „закон“ точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат
зборовите: „и Законот за инспекциски надзор.“.
Ставот (3) станува став (4).
Ставот (4) кој станува став (5) се менува и гласи:
„(5) Формата и содржината на образецот на легитимацијата од ставот (4) на овој член,
начинот на нејзиното издавање, употреба, одземање и евиденција на издадените и
одземените легитимации ги пропишува Инспекцискиот совет.“.
Ставот (5) станува став (6).
Член 21
Во член 207 ставот (1) се менува и гласи:
„Инспекциски надзор може да вршат и овластени инспектори од страна на
градоначалникот на општината, на општината во градот Скопје, односно на градот Скопје
од општинската инспекциска служба, кои ги исполнуваат условите за инспектор и кои
имаат стекнато лиценца за инспектор од областа на инспекциската служба во
Министерството.“.
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Во став (2) во воведната реченица зборовите: „Овластеното лице“ се заменуваат со
зборовите: „Овластениот инспектор“.
Ставовите (3), (4), (5) и (6) се менуваат и гласат:
„(3) Доколку градоначалникот на општината, на општината во градот Скопје, односно
на градот Скопје од редот на општинската инспекциска служба не се овласти инспектор,
односно нема овластен инспектор за вршење инспекциски надзор согласно со овој закон,
надзорот ќе го врши инспекторот во Министерството во име и на сметка на општината,
на општината во градот Скопје, односно на градот Скопје.
(4) Доколку градоначалникот на општината, на општината во градот Скопје, односно на
градот Скопје од редот на општинската инспекциска служба овласти инспектор, односно
има овластен инспектор, а истиот инспекцискиот надзор не го врши, во тој случај
надзорот ќе го врши инспекторот во Министерството во име и на сметка на општината, на
општината во градот Скопје, односно на градот Скопје.
(5) Овластениот инспектор поседува службена легитимација.
(6) Формата и содржината на образецот на легитимацијата од ставот (5) на овој член,
начинот на нејзиното издавање, употреба, одземање и евиденција на издадените и
одземените легитимации ги пропишува Инспекцискиот совет.“.
Член 22
Во член 208 зборовите: „овластеното лице“ се заменуваат со зборовите: „овластениот
инспектор“.
Член 23
Членот 208-а се менува и гласи:
„(1) Раководителот на инспекциската служба изготвува годишен план за работа на
инспекциската служба најдоцна до крајот на тековната, за наредната година, кој се
објавува на веб-страницата на Министерството.
(2) Годишниот план од ставот (1) на овој член, најдоцна до 15 ноември се доставува до
Инспекциски совет, во електронска и хартиена форма.
(3) Раководителот на инспекциската служба на општината и на општината во градот
Скопје односно во градот Скопје изготвува годишен план за работа на инспекциската
служба најдоцна до крајот на тековната, за наредната година, кој се објавува на вебстраницата на општината и на општината во градот Скопје, односно на градот Скопје.
Член 24
Во член 209 став (1) зборовите: „се врши“ се заменуват со зборовите: „инспекторот го
врши“.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Редовниот надзор се најавува и се спроведува врз основа на годишен план на
инспекциската служба.“.
Во ставот (3) зборовите: „е ненајавен надзор“ се заменуваат со зборовите: „не се
најавува“.
Ставот (4) се менува и гласи:
„Контролен инспекциски надзор се врши по истекот на рокот определен во
инспекцискиот акт донесен од страна на инспекторот, односно овластениот инспектор при
што инспекторот при утврдување на фактичката состојба ќе констатира дека субјектот на
надзорот:
- постапил по инспекциската мерка во целост,
- делумно постапил по инспекциската мерка или
- не постапил по инспекциската мерка.“.
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Ставот (5) се брише.
Член 25
Во член 210 алинеја 4 по зборот „друг“ се додава зборот „инспекциски“.
Член 26
Членот 211 се менува и гласи:
„Пред да започне спроведувањето на вонредниот инспекциски надзор, инспекторот,
односно овластениот инспектор во рамките на надлежностите утврдени со овој закон ги
презема следниве активности:
- по потреба го повикува предлагачот на барањето, односно иницијативата да ги
дополни со потребни документи или подетално да ги образложи и
- прави стручна процена и проверка на надлежноста, обврските и одговорностите на
установата, детски градинки/центри за ран детски развој основани како организациони
единици во состав на правни лица, високообразовна установа и на приватно училиште,
агенцијата за давање услуги за чување и нега на деца од предучилишна возраст и физички
лица кои вршат одредени работи од дејноста на заштита на децата.“.
Член 27
Во член 212 став (1) зборовите: „овластеното лице“ се заменуваат со зборовите:
„овластениот инспектор“, а по зборовите во зaградата „установа за деца“ се става запирка
и се додаваат зборовите: „детска градинка/центар за ран детски развој основани како
организациона единица во состав на правни лица, високообразовна установа и на
приватно училиште“.
Во став (2) зборовите: „овластеното лице,“ се заменуваат со зборовите: „овластениот
инспектор“.
Во став (3) зборовите: „овластеното лице“ се заменуваат со зборовите: „овластениот
инспектор“, а зборовите: „има право“ се заменуваат со зборот „може“.
Ставовите (4) и (5) се менуваат и гласат:
„(4) Инспекторот, односно овластениот инспектор има обврска да постапува законито и
навремено и да ја чува тајноста на класифицираните податоци.
(5) Раководното или друго овластено лице во установата (центар за социјална работа,
установа за деца, детска градинка/центар за ран детски развој основани како
организациона единица во состав на правни лица, високообразовна установа и на
приватно училиште, агенцијата за давање услуги за чување и нега на деца и физички лица
кои вршат одредени работи од дејноста), се должни веднаш по истекот на рокот определен
за извршување на изречената инспекциска мерка, а најдоцна во рок од три дена од денот
на приемот на решението писмено да го известат инспекторот, односно овластениот
инспектор во рамките на утврдените надлежности со овој закон дали се извршени
инспекциски мерки.“.
Член 28
Членот 213 се менува и гласи:
„За извршениот инспекциски надзор, констатираната состојба и утврдените
неправилности инспекторот, односно овластениот инспектор во рамките на утврдените
надлежности со овој закон составува записник.“.
Член 29
Членот 214 се менува и гласи:

6 од 12

Службен весник на РСМ, бр. 275 од 27.12.2019 година

„(1) Раководителот на инспекциската служба за работата на инспекциската служба
изготвува извештај за предходните шест месеци, најдоцна до 15 јули за периодот јануари
– јуни во тековната година, односно најдоцна до 15 јануари за периодот јули – декември
од претходната година, кој се објавува на веб-страницата на инспекциската служба.
(2) Извештајот од ставот (1) на овој член, за работата на инспекциската служба,
најдоцна до 31 јули односно 31 јануари, се доставува до Инспекциски совет, во
електронска и хартиена форма.“.
Член 30
По членот 214 се додаваат два нови члена 214-а и 214-б, кои гласат:
„Член 214-а
(1) Доколку при вршење на инспекциски надзор, инспекторот, односно овластениот
инспектор во рамките на утврдените надлежности утврди дека е сторена неправилност од
членот 226, 228, 229, 229-а, 230, 230-а, 230-б, 230-г, 230-д, 230-ѓ и 230-ж од овој закон,
инспекторот односно овластениот инспектор со решение изрекува опомена и определува
рок во кој субјектот на инспекциски надзор е должен да ги отстрани неправилностите и
недостатоците, утврдени со записник.
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, во случај кога инспекторот, односно
овластениот инспектор во рамките на утврдените надлежности со овој закон ќе оцени дека
утврдените неправилности и недостатоци можат да предизвикаат или предизвикуваат
непосредна опасност по животот и здравјето на луѓето или финансиска штета или штета
по имотот од поголема вредност или загрозување на животната средина или загрозување
на јавниот интерес, со решение изрекува друга инспекциска мерка, како задолжување,
наредба, забрана и друга мерка, со која најсоодветно ќе се постигне целта на
инспекцискиот надзор.
(3) Доколку по истекот на рокот определен при изрекувањето на опомената од ставот
(1) на овој член, инспекторот, односно овластениот инспектор во рамките на утврдените
надлежности со овој закон утврди дека неправилностите и недостатоците сѐ уште не се
отстранети, со решение изрекува друга инспекциска мерка, како задолжување, наредба,
забрана и друга мерка, со која најсоодветно ќе се постигне целта на инспекцискиот
надзор.
(4) Решението од ставовите (1), (2) и (3) на овој член, се донесува веднаш, а најдоцна во
рок од осум дена од денот на изготвувањето на записникот.
(5) Кога при вршењето на инспекцискиот надзор не се утврдени неправилности и други
повреди на закон или друг пропис или утврдените неправилности се отстранети во текот
на вршењето на инспекцискиот надзор или во рокот утврден со решението од ставот (1) на
овој член, инспекторот односно овластениот инспектор во рамките на утврдените
надлежности со овој закон ја запира постапката со констатација во записникот.
(6) По исклучок од ставовите (2) и (3) на овој член, инспекторот односно овластениот
инспектор во рамките на утврдените надлежности со овој закон може да изрече
инспекциска мерка со усно решение наведено во записникот.
(7) Во случајот од ставот (6) на овој член, инспекторот односно овластениот инспектор
во рамките на утврдените надлежности со овој закон е должен веднаш, а најдоцна во
рокот утврден во ставот (4) на овој член, да донесе писмено решение за изрекување на
инспекциската мерка.
Член 214-б
(1) За прекршок за еден или повеќе стручни работници кои непосредно ги вршат
работите како и други работници кај субјектот на надзорот и субјектите на надзорот ќе се
изрече опомена ако прекршокот е сторен прв пат.
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(2) Формата, содржината и начинот на водење на евиденцијата за изречените опомени
ги пропишува министерот.“.
Член 31
Во член 215 ставови (1) и (3) зборовите: „овластеното лице“ се заменуваат со
зборовите: „овластениот инспектор“.
Член 32
Во член 216 став (1) зборовите: „овластеното лице“ се заменуваат со зборовите:
„овластениот инспектор“.
Во алинеја 1 по зборовите: „установата за деца“ се става запирка и се додаваат
зборовите: „детска градинка/центар за ран детски развој основани како организациона
единица во состав на правни лица, високообразовна установа и на приватно училиште“.
Во став (2) зборовите: „овластеното лице“ се заменуваат со зборовите: „овластениот
инспектор“.
Член 33
Во член 217 ставот (1) се менува и гласи:
„По жалба против инспекциски акти одлучува Државната комисија за одлучување во
втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.“.
Член 34
Во член 218 став (1) по зборот „установата“ се става запирка и се додаваат зборовите:
„детска градинка/центар за ран детски развој основани како организациона единица во
состав на правни лица, високообразовна установа и на приватно училиште“, зборот
„потешка“ се заменува со зборот „груба“, а зборовите: „овластеното лице“ се заменуваат
со зборовите: „овластениот инспектор“.
Во став (2) по зборовите: „установата“ се става запирка и се додаваат зборовите:
„детска градинка/центар за ран детски развој основани како организациона единица во
состав на правни лица, високообразовна установа и на приватно училиште“, а бројот „214“
се заменува со зборовите: „215 став (1)“.
Во став (3) зборовите: „овластеното лице“ се заменуваат со зборовите: „овластениот
инспектор“.
Член 35
Во член 219 зборовите: „известувањето од членот 218 од овој закон“ се заменуваат со
зборовите: „извештајот за извршениот инспекциски надзор“.
Во алинеја 1 по зборовите: „установа за деца“ се става запирка и се додаваат зборовите
„детска градинка/центар за ран детски развој основани како организациона единица
основани во состав на правни лица, високообразовна установа и на приватно училиште“,
а по зборовите: „членот 102 став (1)“ се додаваат зборовите: „и членот 102-а“.
Член 36
Членот 224 се брише.
Член 37
Членот 225 се брише.
Член 38
Во член 226 став (1) зборовите: „од 500 до 1.000“, се заменуваат со зборовите: „од 300
до 500“.
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Во став (2) зборовите: „од 200 до 400“ се заменуваат со зборовите: „од 150 до 200“.
Во став (3) зборовите: „од 500 до 1.000“ се заменуваат со зборовите: „од 150 до 200“.
Во став (4) зборовите: „од 25 до 50“ се заменуваат со зборовите: „од 70 до 150“.
Во став (5) зборовите: „од 25 до 50“ се заменуваат со зборовите: „од 70 до 150“, а
зборовите: „став (8)“ се заменуваат со зборовите: „став (7)“.
Во став (6) зборовите: „од 200 до 400“, се заменуваат со зборовите: „од 300 до 500“.
По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:
„(7) Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на одговорното лице на правното лице, ако:
- веднаш по истекот на рокот определен за извршување на инспекциската мерка, а
најдоцна во рок од три дена писмено не го известил инспекторот дали се извршени
инспекциски мерки (член 212 став (5)).“.
Член 39
Во член 228 ставот (1) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 800 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за
прекршок на установа за деца, детска градинка/центар за ран детски развој основани како
организациона единица во состав на правни лица, високообразовна установа и на
приватно училиште, физичко лице кое самостојно врши одредени работи од дејноста
згрижување и воспитание на деца како професионална дејност и агенцијата за давање
услуги за чување и нега на деца од предучилишна возраст, ако:
- организира политичко или верско организирање и дејствување и во установата за
деца, детската градинка/центар за ран детски развој основани како организациона единица
во состав на правни лица, високообразовна установа и на приватно училиште, 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),
- остварува програми што не се донесени од надлежниот орган (член 168),
- остварува програми без прибавено позитивно мислење (членови 168 став (15) и 95
став (5)),
- остварува програма која не е одобрена од министерот (член 168 став (14)),
- 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, без одобрение и не ги исполнува пропишаните
услови, односно ако врши дејност без решение на надлежен орган (членови 102 и 102-а)
- започне со работа без добивање на решение за вршење на одредени работи
од
дејноста (член 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)),
- вработи лица спротивно на условите утврдени со овој закон,
- не ја води пропишаната евиденција и документација или ја води спротивно на
пропишаното (член 195),
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- 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),
- не реализира програми од член 168 ставови (11) и (12),
- не ги извршува изречените мерки и дејствија (член 215) и
- не ја почитува забраната за работа на установата за деца, детската градинка/центар за
ран детски развој основани како организациона единица во состав на правни лица,
високообразовна установа и на приватно училиште, агенцијата за давање услуги за чување
и нега на деца од предучилишна возраст (член 219).“.
Во ставот (2) зборовите: „од 30% од одмерената глоба за правното лице“, се заменуваат
со зборовите: „од 300 до 500 евра во денарска противвредност“.
Ставот (3) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 300 до 400 евра во денарска противвредност за прекршокот од
ставот (1) на овој член ќе се изрече на раководното лице како организациона единица во
состав на правни лица, високообразовна установа и на приватно училиште, агенцијата за
давање услуги за чување и нега на деца од предучилишна возраст и на раковдител на
објект на јавна установа за деца.“.
Во став (4) зборовите: „од 100 до 150“ се заменуваат со зборовите: „од 150 до 200“.
Во став (5) зборовите: „од 1.000“ се заменуваат со зборовите: „од 300 до 500“.
Во став (6) зборовите: „од 1.000“ се заменуваат со зборовите: „од 300 до 500“.
Во став (7) зборовите: „од 100 до 150“ се заменуваат со зборовите: „од 150 до 200”.
Член 40
Во член 229 став (1) зборовите: „од 1.000“ се заменуваат со зборовите: „од 800 до
1.000“.
Во став (2) зборовите: „од 30% од одмерената глоба за правното лице“ се заменуваат со
зборовите: „од 300 до 500 евра во денарска противвредност”.
Член 41
Членот 229-а се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 150 до 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на лице кое работи во установа за згрижување и воспитание на деца од
предучилишна возраст детска градинка/центар за ран детски развој основани како
организациона единица во состав на правни лица, високообразовна установа и на
приватно училиште, лице ангажирано од агенција за давање услуги за чување и нега на
деца од предучилишна возраст и на физичко лице кое самостојно врши одредени работи
од дејноста згрижување и воспитание на деца како професионална дејност, доколку не
поседува соодветна лиценца за работа (член 178 став (1)).
(2) Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на одговорното лице во установата за деца, детската градинка/центар за ран
детски развој основани како организациона единица во состав на правни лица,
високообразовна установа и на приватно училиште, физичко лице кое самостојно врши
одредени работи од дејноста згрижување и воспитание на деца како професионална
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дејност и агенцијата за давање услуги за чување и нега на деца од предучилишна возраст,
доколку вработи или ангажира лице кое не поседува соодветна важечка лиценца за работа
(член 178 став (1)).
(3) Глоба во износ од 800 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на правното лице од ставот (2) на овој член, доколку вработи или ангажира лице
кое не поседува соодветна важечка лиценца за работа (член 178 став (1))“.
Член 42
Во член 230 став (1) зборовите: „од 400“ се заменуваат со зборовите: „од 200 до 400“.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 100 до 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице.“.
Член 43
Во член 230-б зборовите: „од 100 до 150“ се заменуваат со зборовите: „од 150 до 200“.
Член 44
Членот 230-в се брише.
Член 45
Во член 230-г зборовите: „од 2.000 до 3.000“ се заменуваат со зборовите: „од 200 до
400“.
Член 46
Во член 230-д зборовите: „од 10.000“ се заменуваат со зборовите: „од 800 до 1.000“.
Член 47
Во член 230-ѓ зборовите: „од 2.000 до 3.000“ се заменуваат со зборовите: „од 300 до
500“.
Член 48
Членот 230-е се брише.
Член 49
Во член 230-ж зборовите: „од 2.000 до 3.000“ се заменуваат со зборовите: „од 300 до
500“.
Член 50
Членот 231 се менува и гласи:
„(1) За прекршоците од членовите 226, 227, 228, 229, 229-а, 230, 230-а 230-б, 230-г, 230д, 230-ѓ и 230 -ж од овој закон, надлежниот инспектор пред да поднесе барање за
поведување на прекршочна постапка должен е на сторителот да му предложи постапка за
порамнување со издавање на прекршочен платен налог согласно со Законот за
прекршоците.
(2) Доколку сторителот не се согласи да му биде издаден прекршочен платен налог,
истото ќе се забележи во записникот за констатиран прекршок, а овластеното службено
лице ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд.
(3) Кога сторителот на прекршокот е согласен со постапката за порамнување,
инспекторoт составува записник и му издава прекршочен платен налог на одговорното
лице или од него овластено лице кај работодавач.
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(4) Записникот и платниот налог ги потпишуваат инспекторoт и сторителот на
прекршокот. По приемот на прекршочен платен налог сторителот е должен да ја плати
глобата изречена во прекршочниот налог во рок од осум дена од денот на приемот на
прекршочен платен налог, на сметка на органот назначен во прекршочен платен. (налог)
(5) Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и прекршочниот
платен налог го потпишува одговорното лице или од него овластено лице.
(6) Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од ставот (4) на овој член, ќе плати
само половина од изречената глоба за кое право се поучува во правната поука.
(7) Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од ставот (4) на овој член, инспекторoт
ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка до надлежен орган.
(8) Во постапката за порамнување глобата во прекршочниот платен налог се изрекува
во минималниот пропишан износ за прекршокот.
(9) Во постапката која ќе заврши со плаќање на прекршочен платен налог не се
плаќаат трошоци на постапката.
(10) Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува министерот.“.
Член 51
Започнатите постапки по барањата за остварување на правата на детски додаток и
додаток за образование до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе завршат согласно
со овој закон.
Корисниците на правато на детски додаток и на додаток за образование ќе продолжат
да го користат правото согласно со овој закон.
Член 52
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 90 дена од денот
на влегувањето во сила на овој закон.
Актот за професионални компентенции на стручниот и раководниот кадар од членот 17
од овој закон ќе се донесе во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој
закон.
Член 53
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Северна
Македонија да утврди пречистен текст на Законот за заштита на децата.
Член 54
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
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