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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 ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за основното 

образование, 

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

21 септември 2020 година. 

 

Бр. 08-3064/1 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 ОСНОВНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Член 1 

Во Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна 

Македонија“ број 161/19), во член 41 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 

„(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, во услови на вонредни околности (утврдено 

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

или други големи природни непогоди), училиштето организира воннаставни активности за 

учениците поврзани со нивниот личен, социо-емоционален и психолошки развој.“. 

Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4). 

По ставот (4) кој станува став (5) се додава нов став (6), кој гласи: 

„(6) По исклучок од ставот (5) на овој член, за учеството во воннаставните активности 

во условите наведени во ставот (2) на овој член, наставникот води само евиденција за 

присуство на учениците и не се издава додаток на сведителство.“. 

Ставовите (5), (6) и (7) стануваат ставови (7), (8) и (9). 

 

Член 2 

Во член 50 по ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат: 

„(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, во услови на вонредни околности од ставот 

(9) на овој член, учебната година може да започне и заврши и во време различно од 

времето утврдено во ставот (1) на овој член, за што одлучува Владата. 

(3) Одлуката на Владата од ставот (2) на овој член, може да се однесува на целата 

територија на Републиката или на нејзин дел.“. 

По ставот (2) кој станува став (4) се додава нов став (5), кој гласи: 
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„(5) По исклучок од ставот (4) на овој член, во услови на вонредни околности од ставот 

(9) на овој член, бројот на наставните денови во учебната година може да биде помал од 

180, но не помалку од 100 наставни денови, за што одлучува Владата.“. 

Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (6), (7) и (8). 

Ставот (6) кој станува став (9) се менува и гласи: 

„(9) Воспитно-образовната работа не смее да се прекинува во текот на наставната 

година, освен во услови на вонредни околности (утврдено постоење на кризна состојба, 

прогласена епидемија, односно пандемија, пожари, поплави или други големи природни 

непогоди), 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, ги утврдува министерот.“. 

Ставот (7) станува став (10). 

 

Член 3 

По членот 50 се додава нов член 50-а, кој гласи: 

 

„Член 50-а 

(1) Во услови на вонредните околности од членот 50 став (9) од овој закон, во 

основното 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 50 став (9) од овој закон. 

(2) 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. 

(3) Во основното 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 основните училишта, 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 50 став (9) од 

овој закон.“. 

 

Член 4 

Во член 51 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 

„(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, во услови на вонредните околности од 

членот 50 став (9) од овој закон, наставниот час може да трае пократко, за што одлучува 

Владата.“. 

Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4). 

 

Член 5 

Во член 53 по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 

„(5) По исклучок од ставот (4) на овој член, во услови на вонредните околности од 

членот 50 став (9) од овој закон, Владата го утврдува максималниот број на учениците во 

паралелка.“. 

Ставот (5) станува став (6). 

Во ставот (6) кој станува став (7) зборовите: „ставот (5)“ се заменуваат со зборовите: 

„ставот (6)“. 

Ставовите (7) и (8) стануваат ставови (8) и (9). 
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Во ставот (9) кој станува став (10) зборовите: „ставот (8)“ се заменуваат со зборовите: 

„ставот (9)“. 

Ставовите (10), (11) и (12) стануваат ставови (11), (12) и (13). 

 

Член 6 

Подзаконскиот акт предвиден во членот 50 став (9) од овој закон Владата ќе го донесе 

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

 

Член 7 

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

Северна Македонија“. 


