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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 

Врз основа на членот 75  ставови 1  и 2  од Уставот на Република Македонија, 

претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 

Македонија издаваат 

УКАЗ ЗА  ПРОГЛАСУВАЊЕ  НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И  

ДОПОЛНУВАЊЕ НА  ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ  

Се  прогласува  Законот  за  изменување  и  дополнување  на  Законот  за  средното 

образование,  

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 

февруари 2016 година. 

 

Бр. 08-1035/1 

12 февруари 2016 година 

Скопје 

 

 

 

 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

 

Претседател 

на Република Македонија,  

 д-р Ѓорге Иванов, с.р.  

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО  
 ОБРАЗОВАНИЕ  

 

Член  1  

Во Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ брoj  

44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005,  

35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 

100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14 ,10/15, 98/15 и 145/15), во членoт 15-а ставови 4 и 5 

зборот „министерот“ се заменува со зборот „Министерството“.  

Член 2  
Во членот 19  став (1) зборот „министерот“ се заменува со зборот „Министерството“.  

Во ставот 2 зборот „министерот“ се заменува со зборот „Министерството“, а бројот „60“ 

се заменува со бројот „30“.  

Ставовите (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), 

(19) и (20)  се бришат. 

Член 3  

Во членот 19-а  став (1) по зборот „Министерството“ се додаваат зборовите: „согласно 

Законот за општата управна постапка“.  

Во ставот (2) по зборот „училишта“ се додаваат зборовите: „согласно Законот за 
општата управна постапка “.  

 

Член  4  

Во член 24-а ставот (5) се менува и гласи:  
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„Здруженијата на наставниците треба да бидат акредитирани од Министерството, на 

предлог  на  комисија  за  акредитација  на  здруженија  на  наставници  формирана  од 

министерот, во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето за акредитација на 
натпревари на ученици.“  

По ставот (7) се додаваат четири нови ставови (8), (9), (10) и (11), кои гласат:  

„(8) Здружението на наставници за добивање на акредитација за организирање на  
натпреварите до Министерството поднесува барање следната  документација во прилог, и  
тоа:  

-документ за регистрирана дејност од Централен регистар на Република Македонија,  

-тековна состојба на здружението на наставници издадена од Централен регистар,  

- биланс на состојба и биланс на успех на здружението на наставници издадена од 
Централен регистар,  

- статут на здружението на наставници,  

- правилник за организирање на натпреварите на здружението на наставници и  

-тригодишен календар за спроведување на натпреварите за учениците во основните 

училишта во кои ќе бидат содржани наставните предмети, временскиот период за 

реализација  на  натпреварот  и  одговорните  наставници  кои  ќе  бидат  вклучени  во 

организација и реализација на секој од натпреварите.  

(9) Образецот на барањето од став (8) на овој член и потребната   документација за 

издавање на акредитација за организирање на натпревари ги пропишува министерот 

надлежен за работите од областа на образованието во согласност со министерот за 

информатичко општество и администрација.  

(10) Овластеното службено лице од Комисијата кое ја води постапката од став (5) на  

овој член е должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето за акредитација за  

организирање на натпревари, по службена должност да  побара документација од став (8)  

алинеите 1, 2 и 3 на овој член за која надлежниот јавен орган  води службена евиденција.  

(11)  Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој е побарана 

документацијата од став (8) алинеите 1, 2 и 3 на овој член е должно да ја достави бараната 

документација во рок од три дена од денот на приемот на барањето.“  
По ставот (8) кој станува став (12) се додава нов став (13), кој гласи:  

„(13) Ако е освоено прво место на натпревар на државно ниво од група ученици, на 
учениците и на нивниот наставник им се доделува парична награда, чија висина ја 
утврдува министерот, на предлог на комисијата од ставот (6) на овој член.“  

Во ставот (9) кој станува став (14) зборовите: „ставот (8)“ се заменуваат со зборовите: 

„ставот (12)“.  

По ставот  (14) се додава нов став (15), кој гласи:  

„(15) Висината на паричната награда од ставот (12) на овој член за групата ученици е во  

износ најмногу до една и половина просечна нето плата исплатена по работник во  

Републиката во последниот месец пред доделувањето на наградата и се исплаќа на начин  

што наградата се дели на сите ученици во групата во подеднаков износ, а на наставникот  

во  износ  најмногу  до 50%  од  просечната  нето  плата  исплатена  по  работник  во  

Републиката во последниот месец пред доделувањето на наградата.“  

 Ставовите (10) и (11) стануваат ставови  (16) и (17).  

Член 5  

Во член 40 по ставот 1 се додаваат три нови става 2, 3 и 4, кои гласат:  

„За учениците од ставот 1 на овој член во средното училиште се формира инклузивен тим 

составен од педагогот, односно психологот во училиштето, наставникот на ученикот, 

родителот, односно старателот на ученикот, дефектолог доколку има во училиштето и по 

потреба може да се вклучи и лекарот на ученикот.  
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Инклузивниот тим за секој ученик од ставот 1 на овој член изготвува индивидуален 
образовен план.  

Начинот на запишувањето на учениците со посебни образовни потреби во средните 

училишта го утврдува министерот, по предлог на Бирото за развој на образованието.“  

 Ставот 2 станува став 5.  

Член 6  

Во членот 41-a по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:  

„(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, ако во општината во која живее ученикот при 

запишувањето во прва година на образование се пополнети сите места во училиштето, односно 

училиштата во општината, ученикот има право на бесплатен превоз до јавното средно 

училиште во друга општина во кое е ученикот запишан, ако местото на живеење е оддалечено 

најмалку 2,5 километри и ако ученикот ја посетува наставата.“  

Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (4), (5) и (6)  

 

Член 7  
Членот 45-в се менува и гласи:  

„Ученикот или родителот има право да поднесе писмен приговор до училишната 

комисија и да направи увид на тестот од екстерното тестирање, во рок од три дена од 

денот на соопштувањето на резултатите.  

Доколку училишната комисија утврди содржински или технички и недостаток на едно или  
повеќе  прашања  на  кои  приговара  ученикот,  односно  родителот,  го  внесува 
приговорот во електронскиот систем за екстерно тестирање веднаш по приемот.  

Внесениот приговор од ставот 2 на овој член кој има содржински недостаток го  

разгледува Комисија за приговори која е составена од три члена од кои еден е советник од  

конкретна област од Бирото за развој на образованието, односно   Центарот за стручно  

образование и обука, а двајца се номинирани/определени од Државниот испитен центар,  

од кој еден е задожително од редот на советниците од Државниот испитен центар.  

Доколку Комисијата од став 3 на овој член има потреба од превод на приговорите,  

Државниот испитен центар е должен да обезбеди преведувач на албански и/или турски  

јазик.  
Комисиите за приговори по области ги формира Државниот испитен центар.  

Внесениот приговор во електронскиот систем за екстерно тестирање кој има технички 

недостаток го разгледува Комисија за технички  приговори која е составена од три члена од 

редот на вработените во Државниот испитен центар.  

Комисиите од ставовите 3 и 6 на овој член се должни да одлучат по приговорот во рок од 
три дена од денот на завршувањето на рокот за приговори.“  

 

Член 8  

По членот 48-а се додава нов член 48-б, кој гласи:  

„Член 48-б  

(1)  За  учениците  Министерството  може  да  обезбеди  дополнителни  часови  по  

предметите кои се дел од наставната програма во учебната година   во која е запишан  

ученикот, a по кои    предмети    ученикот имал оценка помала од одличен (5)  во  

претходната учебна година.  

(2) Дополнителните часови од став 1 на овој член ги реализира тутор/волонтер, 

согласно Програмата за обезбедување на туторство на ученици од средното образование, која 

ја утврдува министерот.  
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(3) Под тутор/волонтер, во смисла на овој закон,    се смета редовен студент кој 
доброволно подучува ученици и кој ги исполнува посебните критериумите за избор за 
тутор/волонтер пропишани во програмата од став (2) на овој член.“  

 

Член  9  

Во членот 59 ставот (11) зборот „министерот“ се заменува со зборот „Министерството“.  

Член  10  

Во член 60 во ставот (7) по зборот „Министерството“ се додаваат зборовите: „согласно 

Законот за општата управна постапка“.  

Член 11  

Во член 64 во ставот 1 зборовите „на секои три години“ се заменуваат со зборовите 

„согласно прописите од областа на здравствената заштита“.  

 

Член 12  
Во член 67 по ставот (17) се додаваат два нови става (18) и (19), кои гласат:  

„(18) Ако наставникот не добие позитивна процена на карактеристиките, директорот на 

средното училиште е должен да го раскине договорот за вработување со наставникот.  

(19) Наставникот од ставот (18) на овој член има право да му се изврши нова процена  
на карактеристиките по истекот на една година, сметано од денот на извршената процена  
на карактеристиките, за што евиденција во електронска форма води Педагошката служба“  

Ставовите (18) и (19) стануваат ставови (20) и (21).  

 

Член 13  

Во член 68  во ставот 9 зборот „две“ се заменува со зборот „три“.  

Во ставот 10 по зборот „евиденција“ се додаваат зборовите: „согласно Законот за 

општата управна постапка “.  

Член 14  

По членот 68 се додава нов член 68-а, кој гласи:  

„Член 68-а  

Стручниот соработник со полагањето на приправничкиот испит се здобива со основни 

компетенции за стручен соработник во училиште.  

Основните   професионални   компетенции   за   стручен   соработник   опфакаат 
професионални вредности и професионални знаења и вештини во следните подрачја:  

- работа со ученици,  

-  работа со наставници,  

-  работа со родители,  

-  соработка со заедницата,  
- професионален развој и професионална соработка,  

-  аналитичко - истражувачка работа  и  

- училишна структура, организација и клима.  

Основните професионални компетенции од подрачјата од став 1 на овој член ги 

утврдува министерот, на предлог на Бирото за развој на образованието.“  

Член 15  

Во член 69   во ставот (17) зборовите: „осум дена“ се заменуваат со зборовите: „15  

дена“.  
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Член 16  
По членот 72 се додава нов член 72-а, кој гласи:  

 

„Член 72-а  

(1) На наставник кој има засновано работен однос на неопределено време во средно 

училиште му мирува работниот однос во средното училиште доколку се запише на втор, 

односно  на  трет  циклус  на  студии  на  високообразовна  установа  од  областа  на 

образованието на наставници, која е рангирана помеѓу првите 200 високообразовни 

установи на листата која ја изготвува Центарот за светска класа универзитети при 

Шангајскиот Џиао Тонг Универзитет од Народна Република Кина, или на универзитет кој е на 

ранг листата на универзитети од областа на образованието, која ја изготвува 

Quacquarelli Symonds (QS) од Велика Британија.  

(2) Наставникот од став (1) на овој член има обврска, во рок од 15 дена од денот на 

завршувањето на образованието на високообразовната установа од став (1) на овој член, да 

се врати на работа во средното училишта во кое имал засновано работен однос, за 

вршење работи кои одговараат на неговиот вид и степен на стручна подготовка и да 

работи во училиштето за временски период за колку му мирувал работниот однос, без 

право да бара престанок на работниот однос. “  

 

Член 17  

Членот 83 се менува и гласи:  

„(1) Кон барањето за нострификација и признавање на свидетелството   и диплома 

стекнати во странство барателот поднесува барање со потребната документација:  

- оригинал сведителство или диплома и две копии од сведителството или дипломата 

заверени на нотар,  
- превод на македонски јазик од овластен судски преведувач на   сведителството или 

дипломата во два примероци, од кои еден заверен на нотар,  

- извод од матичната книга на родените за родени во Република Македонија   и две 

копии од истиот,  

- извод од матичната книга на родените за лица кои не се родени во Република 
Македонија во оригинал или копија заверена на нотар и два примероци преведени од 
овластен судски преведувач, еден заверен на нотар,  

- доказ за државјанство на Република Македонија,  

- доказ за државјанин на друга држава, ако не е државјанин на Република Македонија, во 

оригинал и два примероци од доказот преведен од овластен судски преведувач, од кои еден 

заверен на нотар,  
- доказ за претходно завршено образование и две копии од истиот  и  

- оригинален примерок од уплатница за уплатените средства за нострификација на 

свидетелство или диплома стекната во странство.  

(2) Образецот на барањето од став (1) на овој член и потребната документација за 
нострификација и признавање на свидетелството и диплома стекнати во странство ги 

пропишува министерот надлежен за работите од областа на образованието во согласност со 

министерот за информатичко општество и администрација.  

(3)  Овластеното  службено  лице  од  Министерството  кое  ја  води  постапката  за  

нострификација и признавање на свидетелството и диплома стекнати во странство е  

должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето за акредитација за  

организирање на натпревари, по службена должност да  побара документација од став (1)  

алинеите 3 и 5 на овој член за која надлежниот јавен орган води службена евиденција.  
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(4)  Овластеното  службено  лице  од  надлежен  јавен  орган  од  кој  е  побарана 
документацијата од од став (1) алинеите 3 и 5 на овој член е должно да ја достави бараната 
документација во рок од три дена од денот на приемот на барањето.  

(5) Ако   барањето   од   ставот (1) на   овој   член   не   содржи   комплетна 

документација, Комисијата во рок до 15 дена од приемот на барањето, го известува 

писмено лицето да ја достави документацијата која недостасува.“ 

Член 18 

Во  членот 85 во  ставот (1)  зборот „министерот“  се  заменува  со  зборовите: 

„Министерството,  во  рок  од 60  дена  од  денот  на  поднесување  на  барањето  за 

нострификација, односно еквиваленција “. 

Во ставот (4) по зборот „степен“ се додаваат зборовите: „во рок од 15 дена од денот на 

приемот на решението“.  
Ставовите (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20) и  

(21) се бришат.  

Член 19  

Во член 91 во ставот (2) зборовите: „АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво А2 (А2)“ се 

бришат.  

Во ставот (14) по зборовите: „работа во училиштето“ се става запирка и се додаваат 

зборовите „односно установата“.  
По ставот (14) се додава нов став (15), кој гласи:  

„(15) Ако наставникот, педагогот или психологот од став (14) на овој член не може да се 

врати во училиштето каде работел пред да биде избран за директор, наставникот, 

педагогот или психологот се распоредува и заснова работен однос на неопределено 

работно  време  на  соодветно  работно  место  во  друго  училиште  на  подрачјето  на 

општината, односно Градот Скопје.“  

 

Член 20  

Во членот 92-а  став (16) зборовите: „осум дена“ се заменуваат со зборовите: „15 дена“. 

Ставот  (17) се менува и гласи:  

„Против одлуката на комисијата од ставот (16) на овој член кандидатот може да поведе 

управен спор пред надлежниот суд.“  
Член 21  

Во член 93-б ставот  (6) се менува и гласи:  

„Против одлуката на комисијата од ставот (5) на овој член разрешениот директор може да 
поведе управен спор пред надлежен суд.“  

 

Член 22  

Во членот 104  став  3 зборовите: „1 и 2“ се заменуваат  со зборовите: „1, 2 и 3“.  

Член 23  

По членот 110 се додава нов член 110-а кој гласи:  

 

„Член 110-а  

„(1) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на овластеното службено лице од  Комисијата, односно од Министерството кое ја 
води постапката, ако:  

- не ги прибави доказите во рок од три дена од денот на приемот на барањето ( член 24- 

а став (10) и член 83 став (3) од овој закон);  
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- не одлучи по барањето во рок од 30 дена односно во рок од 60 дена од денот на 
приемот на барањето  (член 24-а став (5) и член 85 став (1) од овој закон);  

(2) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за  

прекршок на овластеното службено лице од   надлежниот јавен орган од кој се побарани  

доказите и податоците ако не ги достави бараните  докази и податоци во рок од три дена  

од денот на приемот на барањето ( член 24-а став (11) и член 83 став (4) од овој закон).“  

Член 24  

Започнатите постапки до денот на отпочнување на примената на овој закон ќе завршат 

согласно законот по кој биле започнати.  

Член 25  

Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на 

влегувањето во сила на овој закон.  

 

Член  26  
Одредбите од членовите 1, 2 и 3, член 4 со кој во член 34 се додаваат ставовите (8), (9),  

(10) и (11), членовите 9, 10,  13 со кој во член 68 се менува став (10)  членовите 15, 17, 18,  

20, 21 и 23 од овој закон ќе отпочнат да се применуваат со отпочнувањето на примената на 

Законот за општата управна постапка, согласно член 141 од Законот за општата 

управна постапка (,,Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).  

Член 27  

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија“.  
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