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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 ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ  

Се  прогласува  Законот  за  изменување  дополнување  на  Законот  за  основното 

образование,  

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 6 јули 2016 

година.  

 

Бр. 08-3112/1 Претседател 

6 јули 2016 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

Претседател  

на Собранието на Република  

 Македонија,  

Трајко Вељаноски, с.р.  

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО  

 ОБРАЗОВАНИЕ  

 

Член 1  

Во Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“  
број 103/2008, 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, 145/15 и 30/16), во член 34 по ставот (15) се додава нов став (16), кој гласи:  

„(16) Барањата од ученикот, односно од неговиот наставник за исплата на парична 
награда за освоено прво место на натпревар на државно ниво во учебна година, се 

доставуваат до Министерството најдоцна до 31 декември во тековната година кога е 
организаран натпреварот.“.  

Ставовите (16) и (17) стануваат ставови (17) и (18).  

 

Член 2  

По членот 34-б се додава нов член 34-в, кој гласи:  

„Член 34-в  

(1) Училиштата може да организираат активности кои придонесуваат за развој и 

унапредување на мултикултурализмот, меѓуетничката интеграција и толеранцијата.  

(2) Основните критериуми според кои треба да се организира една конкретна активност  

од ставот 1 на овој член се смета активност која што има за цел интеракција, односно  

интеграција на етнички/јазично мешани групи учесници, балансирани групи учесници  

според  етничката  припадност,  полот  и  возраста,  интеракција  меѓу  учесниците  од  

различните етнички/јазични групи (во текот на активноста учениците од едниот наставен  
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јазик/едната етничка група контактираат со учениците од другиот наставен јазик/другата  
етничка група, користење на сите застапени јазици, рамноправен третман на учесниците  
од   сите   етнички/јазични   групи,   постигнување   конкретни -   заеднички   цели  

(опипливи/видливи продукти) со учество на сите застапени етнички заедници.  

(3)  Средства  за  реализација  на  овие  активности  се  обезбедуваат  од  Буџетот  на 
Република Македонија,  буџетите на општините, односно градот Скопје и од други извори 
(донации, легати, подароци и друго), а се користат наменски.  

(4) За доделување   на средства за реализација на активностите од   ставот (1) на овој 

член, Министерството објавува јавен повик на веб страницата на Министерството, еднаш во 

годината во октомври.  

(5) За доделување   на средства за реализација на активностите од   ставот (1) на овој 

член,   министерот   формира   Комисија   составена   од   тројца   претставници   на 

Министерството и по еден претставник од Бирото за развој на образованието и обука и 

Државниот  просветен  инспекторат.  Висината  на  средствата  по  училиште  изнесува 

најмногу до 30.000 денари.“.  

Член 3  

Во членот 65 став (5) на крајот на реченицата точката се заменува со запирка и се 

додаваат зборовите: „освен ученикот од шесто одделение кој добива свидетелство со 

бројчани оценки и оценка за општ успех и додаток на свидетелство со резултати од членот 71 

став (21) од овој закон.“.  

Во ставот (7) на крајот на реченицата точката се заменува со запирка и се додаваат 

зборовите: „и додаток на свидетелство со резултати од членот 71 став (21) од овој закон.“.  

 Во ставот (8) зборовите: „и оценките од екстерното проверување на постигањата на  

успехот на ученикот“ се бришат.  

Член 4  

Во членот 71 став (3) зборот „четврто“ се заменува со зборот „шесто“, а на крајот на  

реченицата точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „за што Државниот  

испитен центар обезбедува апликација со пробни тестови на кои учениците може да  

вежбаат.“.  

Во ставот (6) точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат 

зборовите: „а надворешните набљудувачи за реализацијата на тестирањето, ги определува 

Државниот испитен центар избрани по пат на јавен конкурс, на чија содржина согласност дава 

Министерството.“ и се додаваат три нови реченици, кои гласат:  
„Јавниот конкурс се објавува најмалку во по еден од весниците што се издаваат на 

македонски јазик и во весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% 

од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик. На јавниот 

конкурс може да се пријави полнолетно лице кое е државјанин на Република Македонија, 

има завршено најмалку средно образование и да не е осуден со правосилна судска пресуда за 

кривично дело на казна затвор подолго од шест месеци. На лицата кои ќе бидат избрани за 

надворешни набљудувачи им следува паричен надоместок чија висина ја утврдува Државниот 

испитен центар врз основа на извештај за присуство на екстерното проверување на 

постигањата на успехот на учениците.“.  

Во ставот (7) зборот „најмалку“ се брише.  

По ставот (14) се додават четири нови става (15), (16), (17) и (18), кои гласат:  

„(15) Ревизија и ажурирање на базите на прашања за екстерното проверување на  

постигањата на успехот на учениците се врши еднаш годишно од страна на Комисијата за  

ревизија и ажурирање и врз основа на извршената ревизија на базите на прашања  

одлучува кои прашања да бидат изменети, односно ажурирани или целосно отстранети и  

заменети со нови.  
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(16) Комисијата од ставот (15) на овој член ја формира директорот на Државниот 

испитен центар и е составена од три члена избрани по пат на јавен конкурс, кој се објавува 

најмалку во по еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и во весниците што се 

издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик 

различен од македонскиот јазик. Во Комисијата членуваат:  

- еден професор од високообразовните установи кој го предава наставниот предмет, 

сроден предмет или научна област на која припаѓа наставниот предмет за кој се врши 

ревизијата и ажурирањето од ставот (15) на овој член и има најмалку 10 години работно 

искуство во високообразовна установа,  

- двајца наставници вработени во основно, односно средно училиште соодветни за 

наставниот предмет за кој се врши ревизија и ажурирање од ставот (15) на овој член и има 

најмалку 10 години работно искуство во настава.  

(17) Доколку на јавниот конкурс не се пријават лица кои ги исполнуваат условите од 

ставот (16) на овој член, директорот на Државниот испитен центар формира комисија со 

лица кои ги исполнуваат условите од ставот (16) на овој член.  

(18) На членовите на комисијата од ставот (15) на овој член им следува паричен 

надоместок утврден врз основа на број на проверени прашања, за што директорот на 

Државниот испитен центар донесува решение.“.  
Ставовите (15) и (16) стануваат ставови (19) и (20).  

Во ставот (17) кој станува став (21) по зборовите: „запишува во“ се додаваат зборовите: 

„додатокот на“,   по зборот „образование“ се става точка,   а зборовите до крајот на 

реченицата се бришат.  

Во  ставот (18)  кој  станува  став (22)  зборовите: „оценката  недоволен (1)  во 

свидетелството, која влијае на општиот успех на ученикот“ се заменуват со зборовите: 

„резултатот недоволен (1) во додатокот на свидетелството.“. 

Во ставот (19) кој станува став (23) по зборот „образование“ се додаваат зборовите: „и 

додаток на свидетелство“.  

Во ставот (20) кој станува став (24) зборот „свидетелството“ се заменува со зборовите: 

„додаток на свидетелството“, а бројот „(17)“ се заменува со бројот „(21)“.  

 Ставот (21)  станува став  (25).  

По ставот (22) кој станува став (26) се додава нов став (27), кој гласи:  

„(27) Одредбите на овој член не се однесуваат на учениците со посебни образовни 

потреби од посебните основни училишта и во посебните паралелки при редовните 

основни училишта верифицирани од страна на Министерството.”.  

 

Член 5  

Во членот 99 став (1) по зборот „свидетелство“ се става запирка и се додаваат 

зборовите: „додаток на свидетелство“.  

Член 6  

Во членот 101 став (1) по зборот „свидетелството“ се става запирка и се додаваат 

зборовите: „додатокот на свидетелството“.  
Член 7  

Во членот 102 став (1) по зборот „свидетелство“ се додаваат зборовите: „и додаток на 

свидетелство“.  

Член 8  

Во членот 155 став (3) зборовите: „акредитација за организирање на натпревари“ се 

заменува со зборот „нострификација“.  
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Член 9  

Во членот 169 став (2) по зборот „свидетелство“ се додаваат зборовите: „и додаток на 

свидетелство“.  

Член 10  

Одредбите од членовите 3, 4, 5, 6, 7 и 9 од овој закон ќе започнат да се применуваат од 
учебната 2016/2017 година.  

 

Член 11  

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да 

утврди пречистен текст на Законот за основното образование.  

Член 12  

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

Македонија“.  
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