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Член 75 

(1) Одредени работи од дејноста  згрижување и воспитание на деца и тоа чување и 

нега на деца од предучилишна возраст до шест години живот, односно до поаѓање во 

основно училиште на повик може да врши правно лице запишано во соодветниот регистар 

при Централниот регистар на Република Македонија, како агенција  за давање услуги за 

чување и нега на деца од предучилишна возраст. 

(2) Освен работите од ставот (1) на овој член агенцијата може да врши одредени 

работи од дејноста и тоа чување и нега на деца на возраст над шест години, односно од 

поаѓање во основно училиште  до десет години живот на повик. 

(3) Агенцијата за давање услуги за чување и нега на деца од предучилишна возраст 

може да врши одредени работи од дејноста  згрижување и воспитание само во  Република 

Македонија, под услов тие работи да ги врши како единствена дејност. 

Член 76 

(1)Агенција  за давање услуги за чување и нега на деца од предучилишна возраст 

може да основа домашно правно и физичко лице.  

 (2) Доколку основач е правно лице треба да: 

 -   располага со соодветен  канцелариски простор и опрема за работа, 

 -   располага со листа на лица кои ќе бидат ангажирани  како стручен кадар, 

 -   не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност и 

                       -        на овластеното лице на правното лице  да не му е изречена казна со правосилна 

судска пресуда со која е осудено за кривично дело за семејно насилство, одземање на 

малолетно лице, негрижа или злоставување на малолетно лице или родосквернавење, за 

кривично дело од групата на дела против половата слобода, без оглед на изречената 

санкција и кај кое во согласност со закон е утврдено дискриминаторско однесување.  

 (3) Доколку основач е физичко лице  треба да:    

 -  е државјанин на Република Македонија, 

  -  има најмалку  четири годишно средно образование,  

  -  располага со соодветен  канцелариски простор и опрема за работа,  

  -  располага со листа на лица кои ќе бидат ангажирани  како стручен кадар, 

    - не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност и 

    - не му е изречена казна со правосилна судска пресуда со која е осудено за кривично 

дело за семејно насилство, одземање на малолетно лице, негрижа или злоставување на 

малолетно лице или родосквернавење, за кривично дело од групата на дела против 

половата слобода, без оглед на изречената санкција и кај кое во согласност со закон е 

утврдено дискриминаторско однесување.        

Член 77 

Лицето  ангажирано од агенција за давање услуги  за чување и нега на деца од 

предучилишна возраст  потребно е да: 

 - има најмалку средно образование и важечка лиценца за неговател, 

 -  не му е одземено вршењето на родителско право, 

 -  има општа и посебна здравствена способност, 
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            -  не му е одземена или ограничена деловната способност и 

            -    не му е изречена казна со правосилна судска пресуда со која е осудено за кривично 

дело за семејно насилство, одземање на малолетно лице, негрижа или злоставување на 

малолетно лице или родосквернавење, за кривично дело од групата на дела против 

половата слобода, без оглед на изречената санкција и кај кое во согласност со закон е 

утврдено дискриминаторско однесување. 

   

Член 78 

 (1) Барањето за вршење на работите од членот 75 од овој закон правното, односно  

физичкото лице го поднесува до министерството. 

 (2) Кон барањето за издавање решение за вршење на работите од членот 75 од овој 

закон се поднесува програма за начинот на вршење на  работите. 

 (3) Министерот откако ќе констатира дека се исполнети условите за работа на 

подносителот на барањето му издава решение  за вршење на работите од членот 75 од овој 

закон врз основа на мислење на комисија составена од три члена, именувани од 

министерот.  

            (4) Против решението од ставот (3) на овој член може да се изјави жалба до Државната 

комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен. 

            (5) По донесување на решението од ставот (3) на овој член агенцијата  за давање услуги 

за чување и нега на деца од предучилишна возраст во рок од 15 дена од денот на 

добивањето на решението се запишува во соодветниот регистар на Централниот регистар 

на Република Македонија со што агенцијата  за давање услуги за чување и нега на деца од 

предучилишна возраст се стекнува со својство на правно лице.  

                                                (6) Агенцијата  за давање услуги за чување и нега на деца од предучилишна возраст 

не може да започне со работа  пред  добивање на    решение  за вршење на работите од 

членот 75 од овој закон        и  уписот во    соодветниот    регистар на Централниот регистар на 

Република Македонија. 

 

                                                                             Член 79  

 (1) Агенцијата за давање услуги за чување и нега на деца од предучилишна возраст 

води евиденција на корисниците на услугите, како и на дадените услуги. 

 (2) Формата, содржината и начинот на водење на евиденцијата од ставот (1) на овој 

член  ги пропишува министерот.  

    

                                                                               Член 80       

 (1) Решението  за вршење на работите од членот 75 од овој закон престанува да важи: 

              - по барање на правното лице, 

              - во случај на престанување на правното лице во случаите определени со закон и 

              - во други случаи утврдени со закон. 

(2) Решението за вршење на работите од членот 75 од овој закон се одзема: 

              -  ако правното лице престане да ги исполнува условите утврдени со закон, 

              - ако на правното лице му е изречена прекршочна санкција за забрана за вршење на 

професија, дејност или должност, 
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              - да не му е изречена казна со правосилна судска пресуда со која е осудено за 

кривично дело за семејно насилство, одземање на малолетно лице, негрижа или 

злоставување на малолетно лице или родосквернавење, за кривично дело од групата на 

дела против половата слобода, без оглед на изречената санкција и кај кое во согласност со 

закон е утврдено дискриминаторско однесување и 

-  во други случаи утврдени со закон. 

(3) За престанување и одземање на решението од членот 78 од овој закон министерот 

носи решение. 

(4) Против решението од ставот (3) на овој член  може да се изјави жалба до 

Државната комисија за одлучување во управна постапка  и постапка од работен однос во 

втор степен. 

 

Член 81 

(1) Давањето услуги од членот 75 од  овој закон се врши на повик на барателот 

(родител или старател на дете) и може да се врши во домот на барателот или како 

придружба на корисникот на услугата склучен меѓу агенцијата и барателот на услуги. 

(2) Времето, местото и начинот на давањето на услугите се определува при 

ангажирањето на лицето од страна на барателот што се регулира со меѓусебен договор.  

(3) По склучување на договорот од ставот (2) на овој член, агенцијата за давање услуги 

за чување и нега на деца од предучилишна возраст, склучува договор за вработување со 

лицето кое ќе ја обезбедува услугата кај барателот. 

(4) Лицата кога се ангажирани  на повик задолжително  носат службена 

легитимација. 

(5) Формата и содржината на легитимацијата од ставот  (4) на овој член ги пропишува 

министерот, а ги издава одговорното лице на агенцијата. 

 

Член 82 

Агенцијата одговара за настанатата штета која е причинета од вработен кој дава 

услуга на повик,  во согласност со закон.  

 

Член  83 

Поблиските услови и начинот на вршење на работите од членот 75 од овој закон ги 

пропишува министерот.  

 

VIIVIIVIIVII. ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ ДОМАШНО ЗГРИЖУВАЊЕ НА ДЕЦА ОД . ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ ДОМАШНО ЗГРИЖУВАЊЕ НА ДЕЦА ОД . ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ ДОМАШНО ЗГРИЖУВАЊЕ НА ДЕЦА ОД . ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ ДОМАШНО ЗГРИЖУВАЊЕ НА ДЕЦА ОД 

ПРЕДУЧИЛИШНА ПРЕДУЧИЛИШНА ПРЕДУЧИЛИШНА ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТВОЗРАСТВОЗРАСТВОЗРАСТ    

    

Член 84    

Физички лица можат да вршат одредени работи од дејноста згрижување и  

воспитание на деца од предучилишна возраст како професионална дејност под услови 

утврдени со овој закон.  

    

Член 85    


