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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 ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за образование на
возрасните,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12
февруари 2016 година.
Бр. 08-1032/1
12 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
НА ВОЗРАСНИТЕ
Член 1
Во Законот за образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија”
број 7/2008, 17/11, 51/11, 74/12, 41/14, 144/14 и 146/15), во членот 21-а став 1 во воведната
реченица по зборот „програма“ се додаваат зборовите: „со потребната документација во
прилог“.
По ставот 2 се додаваат четири нови ставa 3, 4, 5 и 6, кои гласат:
„Образецот на барањето од ставот 1 на овој член и потребната документација за
верификација на посебната програма ги пропишува министерот надлежен за работите од
областа на образованието во согласност со министерот за информатичко општество и
администрација.
Овластеното службено лице од Центарот кое ја води постапката за верификација на
посебната програма е должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето за
верифицикација на посебната програма, по службена должност да ја побара
документацијата од ставот 2 алинеја 2 на овој член за која надлежниот јавен орган води
службена евиденција.
Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој е побарана
документацијата од ставот 2 алинеја 2 на овој член е должно да ја достави бараната
документација во рок од три дена од денот на приемот на барањето.
Центарот е должен да одлучи во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето од
ставот 2 на овој член.
Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 7 и 8.
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Член 2
Во член 21-б по ставот 7 се додава нов став 8, кој гласи:
„Против донесеното решение за верификација на посебните програми, установата или
институцијата има право на жалба во рок од 15 дена до Државната комисија за
одлучување во управна постапка и постапка од работен однос од втор степен.“
Член 3
Во член 22 по ставот 3 се додаваат четири нови ставови 4, 5, 6 и 7, кои гласат:
„Барањето од ставот 2 на овој член се доставува преку Центарот до Министерството со
следната документација:
- статут на установата или институцијата,
- доказ за регистрирана дејност-образование на возрасните, издаден од Централен
регистар на Република Македонија,
- елаборат на установата или институцијата,
податоци за просторот, опремата, наставниот кадар,
доказ за
сопствеништво/изнајмување и структура на просторот,
- решение за верифицирана програма од страна на Центарот и
- верифицираната програма за образование на возрасните.
Образецот на барањето од ставот 2 на овој член и потребната документација за
верификација на установите и институциите за образование на возрасните ги пропишува
министерот надлежен за работите од областа на образованието во согласност со
министерот за информатичко општество и администрација.
Овластеното службено лице од Центарот кое ја води постапката за верификација на
установите и институциите за образование на возрасните е должно во рок од три дена од
денот на приемот на барањето за верифицикација на установите и институциите за
образование на возрасните, по службена должност да ја побара документацијата од ставот
4 алинеи 2 и 5 на овој член за која надлежниот јавен орган води службена евиденција.
Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој е побарана
документацијата од ставот 4 алинеи 2 и 5 на овој член е должно да ја достави бараната
документација во рок од три дена од денот на приемот на барањето.
Во ставот 5 кој станува став 9 зборот „Министерот“ се заменува со зборот
„Министерството“, а бројот „60“ се заменува со бројот „30“.
Ставот 6 кој станува став 10 се менува и гласи:
„Против донесеното решение за верификација, установата или институцијата има право на
жалба во рок од 15 дена до Државната комисија за одлучување во управна постапка и
постапка од работен однос од втор степен.“
Ставовите 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 се бришат.
Член 4
Во членот 22-а став 1 се менува и гласи:
„Министерството води Централен регистар за верификација на установите кои
реализираат јавно признати и посебни програми за образование на возрасни, согласно со
Законот за општата управна постапка.“
Во ставот 2 по зборот „подрачје“ се додаваат зборовите: „согласно Законот за општата
управна постапка“.
Член 5
Во членот 40 став 2 точка 5 алинеја 5 сврзникот „или“ се заменува со сврзникот „и“.
Алинејата 6 се брише.
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Член 6
Во член 44 по ставот 6 се додаваат два нови става 7 и 8, кои гласат:
„Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на овластеното службено лице од Центарот кое ја води постапката, ако:
- не ги прибави доказите во рок од три дена од денот на приемот на барањето (член 21-а
став 4 и член 22 став 6 од овој закон) и
- не одлучи по барањето во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето (член 21-а
став 6 и член 22 став 9 од овој закон).
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 21-а став 5 и член 22 став 7 од овој закон).“
Член 7
Започнатите постапки до денот на започнување на примената на овој закон ќе
завршат согласно со законот по кој биле започнати.
Член 8
Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на
влегувањето во сила на овој закон.
Член 9
Одредбите од членовите 1, 2, 3, 4 и 6 од овој закон, ќе започнат да се применуваат со
започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка согласно со членот
141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Макеоднија“
брoj 124/15).
Член 10
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да
утврди пречистен текст на Законот за образование на возрасните.
Член 11
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
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