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МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ 

РАБОТИ 

1668. 

О Б Ј А В А 
 
Конвенцијата за украдените или незаконски изведе-

ните културни добра на Меѓународниот институт за 

унификација на приватното право (УНИДРОИТ), доне-

сена на 24 јули 1995 година во Рим и ратификувана со 

Закон за ратификација на Конвенцијата за украдените 

или незаконски изведените културни добра на Меѓуна-

родниот институт за унификација на приватното право 

(УНИДРОИТ), („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 96/2005), влегува во сила на 1 јули 2014 го-

дина. 

 

4 март 2014 година           Министер,  

        Скопје                  Никола Попоски, с.р. 

__________ 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1669. 

Врз основа на член 41 став (7) од Законот за зашти-

та на децата („Службен весник на Република Македо-

нија” бр. 23/13 и  12/14), министерот за труд и социјал-

на политика, донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

ОБРАСЦИТЕ НА БАРАЊАТА И ПОТРЕБНАТА ДО-

КУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА  

ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

 

Член 1 

    Во Правилникот за формата и содржината на об-

расците на барањата и потребната документација за ос-

тварување на правата за заштита на децата  („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 70/13),  во член 3 

ставот (2) се менува и гласи:  

„Со барањето од став (1)  на овој член, при продол-

жувањето на правото на детски додаток се подне-

сува/обезбедува соодветна документација за утврдува-

ње на материјалната состојба на семејството, а за ут-

врдување на семејната состојба доколку настанале про-

мени во истата, а во зависност од возраста на детето се 

доставува и: за дете од училишна возраст кое е на ре-

довно школување - потврда за редовно  школување из-

дадена од установата во која се образува, односно  пот-

врда за вонредно школување издадена од установата во 

која се образува (врз основа на  потврда издадена од 

соодветен лекар); за дете кое наполно и трајно или за 

подолго од една година ќе остане неспособно за работа 

пред наполнети 15 години живот или за време на ре-

довното школување - потврда од соодветен лекар; за 

дете над 15 годишна возраст кое наполно и трајно или 

за подолго од една година ќе остане неспособно за ра-

бота по наполнети 15 години живот или за време на ре-

довното школување и за дете на кое му е признаено 

правото на работно оспособување се до неговото ус-

пешно завршување, но најдолго до навршување на 18 

години живот - наод и мислење од комисија при Фон-

дот на  пензиското и инвалидското осигурување на Ма-

кедонија, за утврдување на неспособноста, доколку 

има промена и  за член на семејство кој е на редовно, 

односно вонредно студирање поради болест - потврда 

за редовно/вонредно студирање . “ 

Во ставот (3) бројот „19“ се заменува со бројот 

„20“. 

Во ставот (4) зборовите „13 и “ се бришат, а зборо-

вите „на овој член“ се заменуваат со зборовите „и 19 на 

овој член“. 

Во ставот (5) по бројот „12,“ се додава бројот „13,“, 

по бројот „14“ запирката се заменува со зборот „и“, а 

по бројот „17“ зборовите „ и 20“ се бришат. 

 
Член 2 

Во член 4 во ставот (2)  по алинејата 9 се додава но-

ва алинеја 10, која гласи: 

 „ - под V. податоци за самохран родител (разведен 

брак, едниот родител е починат, едниот родител се во-

ди за исчезнат, едниот родител се води за непознат);“ 

      

Член 3 

(1)Во член 5 во ставот (1) по точката 4 се додава но-

ва точка 5, која гласи: 

 „5. За самохран родител,  доколку едниот родител е 

починат – препис на извод од матична книга на умре-

ните; за разведен брак – правосилна судска пресуда, 
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доказ дека родителот не е во брачна  заедница -препис 

на извод од матична книга на родени не постар од шест 

месеци, или  дека родителот не е во вонбрачна заедни-

ца - изјава дека не е во вонбрачна заедница, доказ од 

надлежен суд дека едниот родител се води за исчезнат, 

а за родител кој се води за непознат  препис на извод 

од матична книга на родените на детето.“  

Точките 5 и 6 стануваат точки 6 и 7. 

 (2) Во ставот (2) по зборот „промени“ се става за-

пирка и  се додаваат зборовите „а за самохран родител 

и  соодветен доказ од став (1) точка 5 на  овој член.“  

(3) Во ставот (3) зборовите „точки 2 и 5“ се замену-

ваат со зборовите „точки 2, 5 (правосилна судска пре-

суда за разведен брак, изјава дека не е во вонбрачна  

заедница, доказ дека едниот родител се води за изчез-

нат)   и 6 “. 

(4) Во ставот (4) зборовите „точки 3,4 и 6“ се заме-

нуваат со зборовите „ точки  3, 4 и 7“. 

(5) Во ставот (5) зборовите „точка 1“ се заменуваат 

со зборовите „точките 1 и 5 (за починат родител пре-

пис на извод од матична книга на умрените, за самох-

ран родител- препис на извод од матична книга на ро-

дени со кој се докажува дека не е во брачна заедница)“. 

Член 4 

Во член 8  став (2) во алинејата 5 по зборот „наве-

дување“ се додаваат зборовите „ на редните броеви“. 

Во алинејата 12 зборот „ задолжителни“ се брише. 

Во став (3) во алинејата 12 зборот „ задолжителни“ 

се брише. 
 

Член 5 

Во член 13 во ставот (2) по зборовите „продолжува-

ње на“ се додаваат зборовите “правото на родителски 

додаток кон“. 

 

Член 6 

Во  член 15 по ставот (3) се додаваат шест  нови  

става (4), (5), (6),(7),(8)  и (9), кои гласат : 

„ (4) Писмена согласност за користење на личните 

податоци во постапката за остварување на правото, 

поднесуваат и другите полнолетни членови на семеј-

ството, за обезбедување на доказите од став (1)  на овој 

член.  

(5) Писмената согласност од став (4) на овој член се 

дава на Образец-Изјава, кој е даден во Прилог бр.6-А и 

е составен дел на овој правилник. 

(6) Писмената согласност од став (4) на овој член се 

печати на хартија во бела боја со А4 формат и содржи: 

име и презиме на давателот на изјавата, единствен ма-

тичен број на граѓанинот, место и адреса на живеење, 

број, датум и орган кој ја издал личната карта, содржи-

на на изјавата и место за потпис на давателот на изјава-

та и службеното лице. 

(7) За малолетните членови на семејството писме-

ната согласност од ставот (1) нa овој член ја дава роди-

телот /старателот. 

(8) Писмената согласност од став (7) на овој член се 

дава на Образец-Изјава, кој е даден во Прилог бр.6-Б и 

е составен дел на овој правилник. 

(9) Писмената согласност од став (7) на овој член се 

печати на хартија во бела боја со А4 формат и содржи: 

име и презиме на малолетниот член на семејството,  

единствен матичен број на малолетниот член на семеј-

ството, место и адреса на живеење, име и презиме на 

давателот на изјавата- родител/старател,  единствен ма-

тичен број на граѓанинот, место и адреса на живеење, 

број, датум и орган кој ја издал личната карта, содржи-

на на изјавата и место за потпис на подносителот на из-

јавата и службеното лице.“ 

 

Член 7 

Обрасците БДД: „Барање за остварување-продол-

жување на право на детски додаток”-Прилог бр.1 и 

БПД; „Барање за остварување – продолжување на пра-

во на посебен додаток”-Прилог бр.2, се заменуваат со 

нови обрасци БДД: „Барање за остварување-продолжу-

вање на право на детски додаток”-Прилог бр.1 и БПД; 

„Барање за остварување – продолжување на право на 

посебен додаток”-Прилог бр.2, кои се дадени во прилог 

и се составен дел на овој правилник.  

Обрасците „Изјава“ – Прилог бр. 6-А и „Изјава“ – 

Прилог бр. 6-Б, се дадени во прилог и се составен дел 

на овој правилник.  

 

 

Член 8 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 11-832/3 Министер 

5 март 2014 година  за труд и социјална политика,  

Скопје Диме Спасов, с.р. 
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