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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 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за стручно 

образование и обука, 

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

27 декември 2019 година. 

 

Бр. 08-7121/1 Претседател на Република 

27 декември 2019 година  Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Северна Македонија, 

м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТРУЧНО 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 

 

Член 1 

Во Законот за стручно образование и обука („Службен весник на Република 

Македонија“ број 71/2006, 117/2008, 148/2009, 17/11, 24/13, 137/13, 41/14, 145/15, 55/16 и 

64/18), во член 5 став 2 во алинејата 1 сврзникот „и“ на крајот на реченицата се заменува 

со запирка. 

По алинејата 1 се додава нова алинеја 2, која гласи: 

„- регионалните центри за стручно образование и обука, во кои се реализира општо и 

стручно-теоретско образование и практична обука.”. 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 

„Владата на Република Северна Македонија со одлука определува регионални центри 

за стручно образование и обука од редот на општинските средни училишта во кои се 

остваруваат наставни планови и програми за стручно образование и обука, на предлог на 

Министерството за образование и наука (во натамошниот текст: Министерството), а по 

претходна согласност од основачот на општинското училиште. 

 

Член 2 

Во член 6 зборовите: „надлежно за образование (во натамошниот текст: 

Министерството)“ се бришат. 

 

Член 3 

Во член 7 по алинејата 1 се додава нова алинеја 2, која гласи: 
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„- да предлага на Владата кои општински средни училишта во кои се остваруваат 

наставни планови и програми за стручно образование и обука ќе продолжат со работа како 

регионални центри за стручно образование и обука,”. 
 

Член 4 

Во член 26 ставот 2 се менува и гласи: 

„Постсредно образование и обука може да се остварува во: 

- јавни и приватни установи, 

- комори, 

- организации на работодавачи, 

- регионални центри за стручно образование и обука.”. 

 

Член 5 

Средното стручно општинско училиште „Киро Бурназ“ – Куманово, Средното 

општинско стручно училиште „Моша Пијаде“ - Тетово и општинско угостителско- 

туристичко училиште „Ванчо Питошески“ - Охрид продолжуваат со работа како 

регионални центри за стручно образование и обука, со денот на влегувањето во сила на 

овој закон и имаат статус на државни средни училишта. 

Основачките права и обврски спрема општинските средни училишта од ставот 1 на 

овој член со одлука ги презема Владата на Република Северна Македонија. 

Сопственоста на училишните објекти и имотот на општинските средните училишта од 

ставот 1 на овој член, со одлука ги презема Владата на Република Северна Македонија. 

 

Член 6 

Вработените, средствата, опремата, инвентарот и документацијата од општинските 

средни училишта од членот 5 став 1 од овој закон, се преземаат од регионалните центри за 

стручно образование и обука, од денот на нивното започнување со работа. 

 

Член 7 

Директорите на општинските средни училишта од членот 5 став 1 од овој закон, 

избрани до денот на влегувањето во сила на овој закон продолжуваат да ги вршат своите 

должности до истекот на времето за кое се избрани. 

 

Член 8 

Регионални центри за стручно образование и обука, во рок од три месеци од денот на 

донесувањето на одлуката од членот 5 став 2 од овој закон, ја усогласувaат својата 

организација, работа, статут и другите акти со овој закон. 

 

Член 9 

Низ целиот текст на законот зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со 

зборовите: „Република Северна Македонија“. 

 

Член 10 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник  

на Република Северна Македонија“. 


