


 Член 175  
 Министерството формира комисија за 

издавање, обновување, продолжување и 
одземање на лиценци за работа на лица 
кои се вклучени во системот за згрижување 
и воспитание на деца од предучилишна 
возраст, на директори на установи за деца, 
како и на лица кои се заинтересирани да се 
вклучат во системот за згрижување и 
воспитание на деца од предучилишна 
возраст. 
 



 Член 176 
 Комисијата од член 175 од овој закон е 

составена од девет члена, и тоа од: 
Министерството за труд и социјална 
политика - четири члена, Министерство за 
образование и наука - еден член, 
Министерство за финансии - еден член, 
Биро за развој на образованието - еден 
член и од факултети и институти за 
општествено хуманистички науки - два 
члена.  
 



  Комисијата за лиценцирање врши проверка на 
примената  на стручните знаења.  

   Министерот на предлог на Комисијата за 
лиценцирање издава,  обновува, продолжува и 
одзема лиценци за работа на лицата од ставот 
(1) на овој член. 

   Против одлуката на министерот за издадена, 
продолжена, обновена  и одземена лиценца за 
работа, може да се изјави жалба до Државната 
комисија за одлучување во управна постапка и 
постапка од работен однос во втор степен. 

 



  Стручен испит може да полага лице коe ги 
исполнува следниве услови: 

 - да има диплома или уверение за 
завршено образование согласно со член 
120 ставови (2) и (3) за директори на 
установи за деца, да има диплома или 
уверение за завршено образование  за 
раководно лице согласно член 120-а од 
овој закон,  



 - да е државјанин на Република Македонија, 

 - да има лекарско уверение за здравствена состојба, 

 - да има потврда дека не му е одземено вршењето на родителското право, 

 - да има потврда дека не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност 
или должност, 

 - да има потврда дека 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. 

 - да има потврда со правосилна одлука да не му е изречена забрана за вршење на 
професија, дејност или должност сé додека траат последиците од забраната и 

 

 Потврда –сертификат за посетена обука и тоа : 

  За Директор 40 часа  

 Стручен работник –соработник 20 часа 

 Воспитувач 20 Часа  

 Негувател 10 часа  

Овие часови  се потребна едукација доколку се продолжува лиценцата ,а погоре напишаното 
се однесува за прв пат кога се полага за лиценца.  

Лиценцата може да се продолжи само доколку се поднесат документи во министретсвото 3 
месеци пред истекот на важноста на истата . 



 Барањето за полагање на испит 
заинтесираните кандидати го поднесуваат 
до Комисијата од членот 175 од овој закон, 
заедно со докази за исполнување на 
условите за полагање на испитот, 
пропишани со овој закон. 



       
 
ТРОШКОВНИК ЗА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ И ОБНОВУВАЊЕ 
НА ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА СТЕКНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА 
РАБОТА ВИСИНА НА СРЕДСТВАТА- (усогласени со порастот на 
трошоците на живот за претходната година, објавени во 
Државниот завод за статистика)  
 
 
- ЗА ДИРЕКТОР      1400,00 денари  
- ЗА СТРУЧЕН РАБОТНИК - ЗА СТРУЧЕН СОРАБОТНИК 950 ,00 
- ЗА ВОСПИТУВАЧ    950,00 денари  
- ЗА НЕГОВАТЕЛ - ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ (кое врши згрижување и 

воспитение на деца во сопствениот дом или во домот на 
родителите на детето или ангажирано во агенциите за 
давање на услуги за чување и нега на деца од 
предучилишна возраст)   450,00 денари  

- ОБУКА НА ДИРЕКТОРИ 6000,00 денари 





 Член 177-б 
  Стручниот испит се состои од два дела, и тоа: 
 - прв дел (теоретски дел), со кој се проверува 

теоретското знаење на кандидатите и 
 - втор дел (студија на случај), со кој се проверува 

практичната способност на кандидатите. 
  Првиот дел од испитот од ставот (1) на овој член се 

полага писмено по електронски пат, со одговарање на 
определен број прашања во вид на решавање на 
електронски тест на компјутер. 

  Вториот дел на испитот се состои од практичен 
пример.  
 



 Член 177-д 
  Стручниот испит се спроведува најмалку 

два пати годишно.  
 Кандидатите на кои им е одобрено 

барањето за полагање на испитот и 
јавноста се информираат за датумот и 
времето на полагање на испитот, најмалку 
осум дена пред одржување на испитот 
преку веб страната на Министерството за 
труд и социјална политика и Јавниот 
радиодифузен сервис. 
 



 Стручниот испит се полага во просторија за 
полагање на испит,(правен Факултет) посебно 
опремена за полагање на стручен испит со 
материјално-техничка и информатичка опрема, 
интернет врска и опрема за снимање на 
полагањето. 

 Полагањето на испитот се снима и во живо се 
емитува на веб страницата на министерството, а 
ако поради технички причини снимањето се 
прекине, снимката од целиот испит се поставува на 
веб страницата на министреството. 

 Во просторијата за полагање на испитот за време 
на полагање на испитот се присутни најмалку 
тројца членови на Комисијата  од член 175 од овој 
закон и информатичар од министерството. 



 Испитот започнува со полагање на првиот дел 
(теоретскиот дел), а потоа по успешното полагање 
на првиот дел, кандидатот истиот ден го полага 
вториот дел од испитот (студија на случај) доколку 
кандидатот се изјасни дека и двата дела од 
испитот ќе ги полага во ист ден. 

  Вториот дел се полага во рок од најмалку пет дена 
по успешното полагање на првиот дел доколку 
кандидатот не се изјасни дека испитот ќе го 
полага во ист ден. 

 Услов за полагање на вториот дел од испитот е 
кандидатот да го положи првиот дел од испитот. 
 



  На кандидатите кои го положиле стручниот испит им се 
издава уверение во рок од 15 дена од денот на 
завршување на испитот, кое претставува потврда дека 
кандидатот успешно ја поминал проверката на 
примената на стручното знаење за стекнување на 
лиценците од членот 178 став (1) од овој закон. 

  Формата и содржината на уверението од ставот (1) на 
овој член ги пропишува министерот. 

 На барање на кандидатот Комисијата од членот 175 од 
овој закон го информира за направените грешки во 
тестот за полагање на стручниот испит, со 
овозможување непосреден увид во тестот. 
 



  Доколку кандидатот не го положил првиот 
дел од испитот согласно со ставот (4) на овој 
член ќе се смета дeка испитот не го положил. 

  Вториот дел од испитот се состои од 
практичен пример. 

  Прашањата кои се составен дел од 
практичниот пример се од соодветната област 
и имаат пет можни опции на одговори од кои 
една е точна, два  се слични и две се различни. 

  Вториот дел од испитот се полага  во рок од 
најмалку пет дена по успешното полагање на 
првиот дел доколку кандидатот не се изјасни 
дека испитот ќе го полага во ист ден согласно 
став (1) на овој член. 
 



 Член 181-а 
 (1) Лицето од член 177 став (1)  од овој 

закон кое е шест месеци пред 
пензионирање нема да полага стручен 
испит заради проверка на потребното 
стручно знаење за вршење на работи од 
областа на згрижувањето и воспитанието 
на децата односно од областа на заштитата 
на децата, односно на истото ќе му се 
продолжи лиценцата за работа за 
наредните шест месеци до пензионирање.  
 



 Лицето кое ќе поднесе писмена изјава за 
продолжување на договорот за 
вработување согласно член 104 од Законот 
за работните односи, а кое продолжување 
на договорот е за временски период 
подолг од шест месеци може да му се 
продолжи (обнови) лиценцата за работа 
ако ги исполни законските услови од член 
179 од Законот за заштита на децата. 

 

 



 
 

 Изготвил  
 Педагог  
 Маргарита Ставрова 
 ЈУДГ ,,Буба Мара “ 
 Општина Аеродром Скопје  


