
 

 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

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

претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на 

Република Северна Македонија издаваат 

 

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА УЧЕНИЧКИОТ СТАНДАРД 

 

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за ученичкиот стандард, 

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

9 октомври 2020 година. 

 

Бр. 08-3562/1 Претседател на Република 

9 октомври 2020 година  Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Северна Македонија, 

м-р Talat Xhaferi, с.р. 

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕНИЧКИОТ СТАНДАРД 

 

Член 1 

Во Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ број 

52/2005, 117/2008, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15, 30/16, 64/18 и 20/19), во член 49 по 

ставот 5 се додаваат шест нови ставови 6, 7, 8, 9, 10 и 11, кои гласат: 

„Во услови на вонредни околности (утврдено постоење на кризна состојба, прогласена 

епидемија, односно пандемија, пожари, поплави или други големи природни непогоди), на 

учениците кои конкурирале на конкурсите од членот 27 ставови 1 и 2 од овој закон и 

следат настава со физичко или комбинирано присуство и им се одобрени барањата за 

сместување во ученички дом, но заради намалениот број на сместувачки легла не може да 

се сместат во ученички дом, им се исплаќа месечна сума на средства за покривање на 

трошоците за приватно сместување или месечна сума на средства за покривање на 

трошоците за превоз од местото на живеење до местото во кое е средното училиште во кое 

е запишан ученикот. 

Владата донесува одлука за утврдување на висината на трошоците за сместување и 

превоз на учениците од ставот 6 на овој член, но не повеќе од 6.000 денари месечно. 

За плаќање на месечна сума на средства за покривање на трошоците за приватно 

сместување, ученикот се пријавува на интернет платформата 

www.digitalizirajse.mon.gov.mk и ги внесува следниве податоци и докази: име и презиме, 

ЕМБГ, е-маил адреса, доказ дека конкурирал на конкурсот од членот 27 ставови 1 и 2 од 

овој закон, изјава од ученикот дека ја следи наставата со физичко или комбинирано 

присуство, договор за закуп со закуподавач, нотарски заверен и пријавен во Управата за 

јавни приходи, сметка на закуподавецот и изјава за давање согласност за обработка на 

личните податоци на ученикот. 

http://www.digitalizirajse.mon.gov.mk/


 

За плаќање на месечна сума на средства за покривање на трошоците за превоз од 

местото на живеење до местото во кое е средното училиште во кое е запишан, ученикот се 

пријавува на интернет платформата www.digitalizirajse.mon.gov.mk и ги внесува следниве 

податоци и докази: име и презиме, ЕМБГ, е-маил адреса, доказ дека конкурирал на 

конкурсот од членот 27 ставови 1 и 2 од овој закон, изјава од ученикот дека ја следи 

наставата со физичко или комбинирано присуство, месечна карта за превоз од местото на 

живеење до местото во кое е средното училиште во кое се запишан ученикот, сметка на 

ученикот и изјава за давање согласност за обработка на личните податоци на ученикот. 

Средствата од ставовите 8 и 9 на овој член, се исплаќаат за времетрањето на 

вонредните околности од ставот 6 на овој член. 

Министерството, по извршената проверка на податоците и доказите од ставовите 8 и 9 

на овој член, во рок од 20 дена од денот на пријавувањето на интернет платформата 

www.digitalizirajse.mon.gov.mk, на ученикот на кој му е одобрено барањето, преку е-маил 

адрестата го известува дека му се одобруваат средства за покривање на трошоците за 

приватно сместување кои ќе се уплатат на сметката на закуподавачот наведена во 

договорот за закуп, односно дека му се одобруваат средства за покривање на трошоците за 

превоз од местото на живеење до местото во кое е средното училиште во кое е запишан 

ученикот, кои ќе се уплатат на неговата сметка.”. 

 

Член 2 

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

Северна Македонија“. 
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