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Дел 1: Почетна проценка на влијанието на регулативата и планирање на 
работата 
(забелешка: овој дел е јавен и ќе се објави во Единствениот електронскиот 
регистар на прописи) 
 
А. Почетна проценка на влијанието на регулативата 
 

1. Кои се главните проблеми?  
  
Со цел доследно да се спроведе Стратегијата за демографски развој на 
Република Македонија 2008 -2015 година потребно е да се создадат, помеѓу 
другото, и законски предуслови за основање на агенции кои ќе згрижуваат деца  
од предучилишна возраст во домашни услови. Истовремено, во согласност со 
меѓународните договори и конвенции во Република Македонија се изгради 
политика за заштита на лицата кои имаат статус на баратели на азил се додека 
не им се признае статусот на државјанство. За нивните деца кои се во нашата 
држава  исто така треба да се обезбеди соодветна заштита преку создавање 
на законски предуслови за обезбедување на правото на посебен додаток на 
децата до 26 годишна возраст кои имаат пречки во менталниот или во 
телесниот развој.  

 
 

2. Кои се можните решенија (опции)? Кои регулаторни или нерегулаторни 
мерки би можеле да се разгледаат? 

 
- Опција 1: “Не прави ништо”, односно не се менува постојната законска 
регулатива; 



- Опција 2: Потреба од изменување и дополнување на Законот  за заштита на 
децата со вградување на нови одредби со кои ќе се регулира можноста за 
основање и работа на  лиценцирани  агенции за згрижување на деца од 
предучилишна возраст во домашни услови. За да  се обезбеди подобра 
заштита на децата  на лицата кои имаат статус на баратели на азил се додека 
не им се признае статусот на државјанство доколку имаат пречки во 
менталниот или во телесниот развој, поребно е да се вгради соодветна 
законска одредба согласно која и овие деца можат да се стекнат со правото на 
посебен додаток. 

 
 

3. Кои се засегнатите страни кои ќе бидат вклучени во процесот на 
проценка на влијанието на регулативата? 

 
Министерството за труд и социјална политика во соработка со    
Министерството за финансии 

 
 
Б. Планирање на потребната работа за проценка на влијанието на 
регулативата 
 

1. Кои информации и податоци се веќе достапни?  
 
Потребата за проширување на облиците за заштита на децата со згрижување 
преку агенциите и проекции за бројот на децата кои ќе се стекнат со правото на 
посебен додаток.  
 
2. Кои дополнителни информации и податоци треба да се соберат?  
 
Да се добие сознание за начинот на функционирање на овој вид на агенции во 
земји каде истите фунционираат.  
 
3. Кој тип и ниво на проценка е потребно (Иницијална или Комплетна 

проценка на влијание на регулативата - принцип на пропорционална 
анализа)? 

      
     Ќе се спроведе иницијална проценка на влијанието на регулативата. 

 
4. Дали ќе се формира меѓуресорска работна група за спроведување на 

проценка на влијание на регулативата и кои институции ќе се вклучат? 
 

 Иницијалната проценка ќе биде спроведена од страна на лица вработени во   
Министерството за труд и социјална политика. 
 

Дел 2: Подетално планирање, вклучително со време и ресурси 



(забелешка: овој дел е за интерна употреба на Владата на Република Македонија) 
 
В. Временска рамка 
 

1. Кога ќе започнат активностите за проценка на влијанијата на 
регулативата? 

Активностите за проценка на влијанието ќе започнат во август 2010 година.  
 

2. Ако се планира вклучување на надворешни консултанти (на пример за 
аналитички студии, собирање на информации, итн.), која е 
временската рамка предвидена за процесот на набавка и договарање? 

 
По однос на реализацијата на активностите за проценка на влијанието на 
регулативата не се планира вклучување на надворешни консултанти. 

 
3. Кога предлог законот и проценката на влијанието на регулативата ќе 

бидат поднесени до Генералниот секретаријат? 
 

Крај на месец ноември 2010 година. 
 
Г. Ресурси 

1. Кои се планираните човечки и/или финансиски ресурси за 
спроведување на проценката на влијанието на регулативата и 
финализирање на предлог законот ?  

 
За спроведување на проценката ќе се користат лица вработени во Министерството 
за труд и социјална политика, што нема да предизвика дополнителни човечки и 
финансиски ресурси. 



 


