Службен весник на РМ, бр. 24 од 15.02.2013 година

20130240751
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 СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за стручно
образование и обука,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12
февруари 2013 година.
Бр. 07-846/1
12 февруари 2013 година

Претседател
на Република Македонија,

Скопје

Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, 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 и 17/11), во членот 7 по алинејата 7 се додаваат четири нови
алинеи 8, 9, 10 и 11, кои гласат:
„- по предлог на Центарот, а по претходно обезбедено позитивно мислење од Бирото за
развој на образованието, донесува концепции за сите видови на стручно образование и
обука,
- по предлог на Центарот, а по претходно обезбедено позитивно мислење од Бирото за
развој на образованието, донесува испитни програми за завршен испит и државна матура
изготвени согласно со стандардите за спроведување на испитите на крајот на секој вид на
стручно образование и обука,
- по предлог на Центарот донесува стандарди за постигнувањата на учениците по
стручно образование и обука и
- по предлог на Центарот, а по претходно обезбедено позитивно мислење од Советот за
стручно образование и обука, донесува стандарди за образовни профили и стандарди за
струки.“
Алинејата 8 која станува алинеја 12 се брише.
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Член 2
Во членот 8 алинејата 5 се менува и гласи:
„- по предлог на Министерството, а по претходно позитивно мислење на Советот,
донесува стандарди на занимања изготвени од Центарот,“.
По алинејата 7 се додава нова алинеја 8, која гласи:
„- ја утврдува Листата на стандарди на занимања за стручно образование и обука и ја
објавува во „Службен весник на Република Македонија,“.
Член 3
Во членот 9 став 8 по алинејата 4 се додаваат две нови алинеи 5 и 6, кои гласат: „дава мислење за стандардите на занимање до Министерството,
- дава мислење за стандардите за образовните профили и стандарди за струки до
Министерството,“.
Член 4
Во членот 32 став 1 по алинејата 24 се додаваат две нови алинеи 25 и 26, кои гласат:
„- предлага стандарди за постигнувањата на учениците по стручно образование и обука
и
- предлага стандарди за образовни профили и стандарди за струки.“
Член 5
Во членот 36 став 1 алинеи 1 и 2 зборот „седум“ се заменува со зборот „пет“.
Во ставот 1 алинеја 2 точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат
зборовите: „и децентрализацијата.“
Член 6
Во членот 36-а став 1 алинеи 1 и 2 зборот „седум“ се заменува со зборот „пет“.
Во ставот 1 алинеја 2 точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат
зборовите: „и децентрализацијата.“
Член 7
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
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