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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 НАСТАВНИЦИ  ВО  ОСНОВНИТЕ И  

 СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА  

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за наставници во 
основните и средните училишта,  

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

февруари 2016 година. 

Бр. 08-1033/1 
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 НАСТАВНИЦИ  
 ВО ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА  

Член  1  
Во Законот за наставници во основните и средните училишта („Службен весник на 

Република Македонија“ број 10/15 и 145/15), во член 27 по ставот (1) се додаваат пет нови 
става (2), (3), (4), (5) и (6), кои гласат:  

„(2)  Барањето  за  напредување  во  звање  наставник-ментор  се  доставува  до 
Министерството со следнава документација:  

- потврда од училиштето дека има најмалку пет години работно искуство како 
наставник, во која е наведен периодот на работното искуство,  

- диплома или уверение за завршено соодветно образование или копија заверена на  
нотар,  

- доказ дека е оценет со оценка не помала од четири (4) при вреднувањето на работата на 
наставниците од спроведени две последни интегрални евалуации,  

-  доказ  за  исполнетоста  на  професионалните  стандарди  за  наставник-ментор  од 
доказите содржани во професионалното досие на наставникот,  

- извештај од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за 
остварен работен стаж на наставникот,  

- лиценца за наставник од Академијата за наставници и  

- уверение за државјанство.  
(3) Образецот на барањето од ставот (2) на овој член и потребната   документација за 

напредување во звање ги пропишува министерот надлежен за работите од областа на 
образованието   во  согласност   со   министерот   за   информатичко   општество   и 
администрација.  
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(4) Овластеното службено лице од Министерството кое ја води постапката од ставот (1) на 

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

звање, по службена должност да  побара документација од ставот (2) алинеи 6, 7 и 8 на овој 
член за која надлежниот јавен орган води службена евиденција.  

(5)  Овластеното  службено  лице  од  надлежниот  јавен  орган  од  кој  е  побарана 
документацијата од ставот (2) алинеи 6, 7 и 8 на овој член е должно да ја достави бараната 
документација во рок од три дена од денот на приемот на барањето.  

(6) Комисијата од членот 29 став (1) од овој закон е должна да ја направи ранг- листата од 

членот 29 став (3) од овој закон  во рок од 90 дена од денот на приемот на барањето од ставот 

(2) на овој член.“  

Член 2  

Во член 28 по ставот (1) се додаваат пет нови става (2), (3), (4), (5) и (6), кои гласат:  

„(2)  Барањето  за  напредување  во  звање  наставник-советник    се  доставува  до 

Министерството со следната документација:  

-  потврда  од  училиштето  дека  има  најмалку  12  години  работно  искуство  како  
наставник, во која е наведен периодот на работното искуство,  

- доказ за стекнато звање наставник-ментор,  

-диплома или уверение за завршено соодветно образование или копија заверена на  

нотар,  

- доказ дека е оценет со оценка не помала од четири (4) при вреднувањето на работата на 
наставниците од спроведени две последни интегрални евалуации,  

-  доказ  за  исполнетоста  на  професионалните  стандарди  за  наставник-ментор  од 

доказите содржани во професионалното досие на наставникот,  

- извештај од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за 

остварен работен стаж на наставникот,  
- лиценца за наставник од Академијата за наставници и  

- уверение за државјанство.  

(3) Образецот на барањето од ставот (2) на овој член и потребната   документација за 

напредување во звање ги пропишува министерот надлежен за работите од областа на 
образованието   во  согласност   со   министерот   за   информатичко   општество   и 

администрација.  

(4) Овластеното службено лице од Министерството кое ја води постапката од ставот (1) на 

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

звање, по службена должност да  побара документација од ставот (2) алинеи 5, 6 и 7 на овој 

член за која надлежниот јавен орган води службена евиденција.  

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

документацијата од ставот (2) алинеи 6, 7 и 8 на овој член е должно да ја достави бараната 

документација во рок од три дена од денот на приемот на барањето.  
(6) Комисијата од членот 29 став 1 од овој закон е должна да ја направи ранг- листата од 

членот 29 став 3 од овој закон  во рок од 90 дена од денот на приемот на барањето од ставот 2 
на овој член.“  

Член 3  

Во членот 29 став (4) по зборот „степен“ се додават зборовите: „во рок од 15 дена од 

денот на приемот на оценката на комисијата“.  

Член 4  

Во членот 30 став (8) по зборот „степен“ се додават зборовите: „во рок од 15 дена од 

денот на приемот на решението“.  
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Член 5  
Во член 33 по ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:  

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

прекршок на овластеното службено лице од Министерството кое ја води постапката, ако:  

- не ги прибави доказите во рок од три дена од денот на приемот на барањето  (член 27 став 

(4) и член 28 став (4) од овој закон) и  

- не одлучи по барањето во рок од 90 дена од денот на приемот на барањето (член 27 став 

(6) и член 28 став (6) од овој закон).  

(5) 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 27 став (5) и член 28 став (5) од овој закон).“  

Член 6  

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

согласно со законот по кој биле започнати.  

Член 7  

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

влегувањето во сила на овој закон.  

Член 8  

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

Македонија“, а ќе започне да се применува со денот на започнувањето на примената на 

Законот за општата управна постапка, согласно со членот 141 од Законот за општата 

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