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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 

 

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за средното 

образование, 

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

21 септември 2020 година. 

 

Бр. 08-3065/1 Претседател на Република 

21 септември 2020 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 СРЕДНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Член 1 

Во Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ број 

44/95,  24/96,  34/96,  35/97,  82/99,  29/2002,  40/2003,  42/2003,  67/2004,  55/2005, 113/2005, 

35/2006,  30/2007,  49/2007,  81/2008,  92/2008,  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, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18), по 

членот 9-ж се додаваат четири нови членови 9-з, 9-ѕ, 9-и и 9-ј, кои гласат: 

 

„Член 9-з 

Во Министерството се воспоставува Информационен систем „Опсерваторија на 

вештини“ (во натамошниот текст: Опсерваторија на вештини) во кој се води збирка на 

податоци за учениците. 

Збирката на податоци од ставот 1 на овој член се води за следниве цели: 

- обезбедување на информации во однос на програмите кои ги нуди средното 

образование, како и средното образование за возрасни, 

- поддршка на развојот на политика преку обезбедување на соодветна аналитичка и 

информациска позадина на установите за средно образование, нивните програми и 

перформанси, 

- помош на учениците во изборот на професија и соодветни училишта и 

високообразовни установи, со цел зголемување на можноста за нивно идно вработување, 

- олеснување на усогласувањето на побарувачката на работна сила и програми за обука 

на локално и на национално ниво и 
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- достапност на информации за вработливоста на одредени професии, очекуваното 

време на чекање за вработување, нивото на примања по образовен профил и слично. 

 

Член 9-ѕ 

Податоците за учениците за потребите на Опсерваторијата на вештини се обезбедуваат 

од информационите системи на Министерството, Информациски систем за образовен 

менаџмент (ИСОМ), електронски дневник (е-дневник) и Електронски систем за 

административна работа на училиштата (ЕСАРУ) и тоа: ЕМБГ, име, презиме, пол, име на 

основното училиште, датум на запишување, датум на отпишување, датум на завршување, 

времетраење на учебната година, припадност на заедница, учебна година, датум на 

раѓање. 

Збирката на податоци за учениците прибрани за потребите на Опсерваторијата на 

вештини се чуваат три години по нивното прибирање во информациски систем на 

Министерството, согласно со прописите од областа на заштита на личните податоци. 

 

Член 9-и 

За потребите на Министерството, податоците во Опсерваторијата на вештини, се 

обезбедуваат од следниве институции: 

- Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна 

Македонија (ЕМБГ, име, презиме, пол, припадност на заедница, работно искуство, датум 

на прво вработување, претходни работодавачи, тековен работодавач, месечна плата), 

- Управа за јавни приходи (ЕМБГ, име, презиме, пол, припадност на заедници, висина 

на месечна плата), 

- Агенција за вработување на Република Северна Македонија (ЕМБГ, име, презиме, 

припадност на заедница, пол, статус-код (вработен, невработен, непознат статус), датум на 

последно вработување, месечна плата, дејност на компанијата, име на компанијата, 

работно место (кодови)), 

- акредитирани високообразовни установи (ЕМБГ, име, презиме, пол, име на факултет, 

име на универзитетот, циклус на студии (додипломски, постдипломски, докторски), датум 

на запишување, датум на отпишување, датум на дипломирање, титула по дипломирање, 

пол, времетраење на студиите, класификација на научно- истражувачки области, наставен 

план, припадност на заедница, академска година), 

- Центар за образование на возрасните (статистички податоци), 

- Министерство за труд и социјална политика (статистички податоци), 

- Центар за стручно образование и обука (статистички податоци) и 

-Државен завод за статистика (статистички податоци). 

 

Член 9-ј 

Опсерваторијата на вештини е информациски систем со веб базиран портал, кој го води 

и администрира Министерството. 

За целите наведени во членот 9-з став 2 од овој закон, пристап до статистичките 

извештаи и пристап до јавно достапните извештаи може да им се обезбеди на: 

- основни училишта, 

- средни училишта, 

- Министерство за труд и социјална политика, 

- Центар за образование на возрасните, 

- Центар за стручно образование и обука, 

- Државен завод за статистика, 

- Агенција за вработување на Република Северна Македонија и 

-акредитирани високообразовни установи.“. 
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Член 2 

Во член 23 по ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат: 

„По исклучок од ставот 2 на овој член, во услови на вонредни околности (утврдено 

постоење на кризна состојба, прогласена епидемија, односно пандемија, пожари, поплави 

или други големи природни непогоди), учебната година може да започне и заврши и во 

време различно од времето утврдено во ставот 2 на овој член, за што одлучува Владата. 

Одлуката на Владата од ставот 3 на овој член може да се однесува на целата територија 

на Републиката или на нејзин дел.“. 

Ставот 3 станува став 5. 
 

Член 3 

Во член 25 ставот 1 се менува и гласи: 

„Воспитно-образовната работа не смее да се прекинува во текот на наставната година, 

освен во услови на вонредните околности од членот 23 став 3 од овој закон, за што 

одлучува Владата и го уредува начинот на организирање и реализирање на наставата до 

крајот на учебната година, но не помалку од 100 наставни денови, според скратени 

наставни програми, кои на предлог на Бирото и Центарот за стручно образование и обука, 

ги утврдува министерот.“. 

 

Член 4 

По членот 25 се додава нов член 25-а, кој гласи: 

 

„Член 25-а 

Во услови на вонредните околности од членот 23 став 3 од овој закон, во средното 

училиште може да се организира настава со физичко присуство на учениците или преку 

далечинско учење, со примена на средства за електронска комуникација, на начин 

согласно со членот 25 став 1 од овој закон. 

Средства за електронска комуникација, во смисла на овој закон, се средства кои 

обезбедуваат реализација на наставата без заедничко физичко присуство на учесниците во 

наставниот процес. 

Во средното училиште во условите од ставот 1 на овој член, кога наставата е 

организирана преку далечинско учење, може да се организира настава со физичко 

присуство на учениците доколку се исполнети критериумите и условите согласно со 

протоколите и планот за одржување на наставата за соодветниот вид на средно училиште, 

донесени од Владата согласно со закон, епидемиолошката и друга состојба на подрачјето 

на општината на која се наоѓа училиштето, бројот на учениците во паралелката и 

просторните и хигиенско санитарните услови во училиштето, на начин согласно со членот 

25 став 1 од овој закон.“. 

 

Член 5 

Во член 27 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 

„По исклучок од ставот 1 на овој член, во услови на вонредните околности од членот 23 

став 3 од овој закон, наставниот час и часот по практична настава може да трае пократко, 

за што одлучува Владата.”. 

 

Член 6 

Во член 28 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 

„По исклучок од ставот 2 на овој член, во услови на вонредните околности од членот 23 

став 3 од овој закон, Владата го утврдува максималниот број на учениците во паралелка.”. 

Ставот 3 станува став 4. 
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Член 7 

По членот 28 се додава нов член 28-а, кој гласи: 

 

„Член 28-а 

Одредбите од членот 23 ставови 3 и 4, членот 25 став 1, членот 25-а, членот 27 став 2 и 

членот 28 став 3 од овој закон соодветно се применуваат на приватните средни 

училишта.“. 

 

Член 8 

Подзаконскиот акт предвиден во членот 25 став 1 од овој закон Владата ќе го донесе во 

рок од седум дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

 

Член 9 

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

Северна Македонија“. 


