Врз основа на член 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 СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за средното
образование,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 март
2006 година.
Бр. 07-1203/1
16 март 2006 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, 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 и 113/2005), во
членот 22 став 1 зборот "изготвува" се заменува со зборот "предлага".
Член 2
По членот 29 се додава нов член 29-а, кој гласи:
"Член 29-а
Јавното средно училиште на секоја трета година врши самоевалуација на работата на
училиштето.
По извршената самоевалуација на работата на училиштето, училишниот одбор
донесува развоен план на училиштето.
Начинот, постапката и подрачјата за вршењето на самоевалуацијата на јавните средни
училишта, поблиску ги пропишува министерот."
Член 3
Во членот 31-в по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:
"На конкурсот можат да учествуваат и авторите на учебниците."
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Член 4
Членот 31-ѓ се менува и гласи:
"Министерот формира рецензиона комисија за стручно вреднување на ракописи на
учебник за соодветен предмет, согласно со методологијата што ја изработува Бирото за
развој на образованието, а ја донесува министерот.
Рецензионата комисијата од ставот 1 на овој член е составена од рецензенти
припадници на заедниците на кои јазици се изведува воспитно-образовната работа.
Министерот од списокот на рецензенти определува лица од областа за која е наменет
учебникот кои го рецензираат ракописот на учебник. Списокот на рецензенти го утврдува
министерот врз основа на доставени предлози од воспитно-образовните установи до
Министерството.
Член на Рецензионата комисија од ставот 1 на овој член, како и член на неговото
семејство, не може да биде вработен во Министерството, ниту пак автор, рецензент или
стручен соработник на учебникот кој е одобрен или се одобрува за употреба во истиот вид
на образование, како и издавач или пак лице кое е во друг договорен однос со
издавачот кои би можеле да влијаат на објективноста на оценувањето, за што доставува
изјава до Педагошката служба.
Како член на семејството, во смисла на ставот 4 на овој член, се сметаат брачниот
другар, децата, родителите, браќата и сестрите.
Педагошката служба, врз основа на стручното мислење на Бирото за развој на
образованието за усогласеност на ракописот за учебник со наставните планови и програми и
со концепцијата на учебник, и стручното мислење на рецензионата комисија за
вреднување на ракописи за учебници согласно со методологијата, на министерот му
предлага ракопис на учебник за одобрување и употреба.
Решението за одобрување и употреба на учебникот го донесува министерот, најдоцна во
рок од 90 дена од денот на завршувањето на конкурсниот рок за доставување на
ракописите.
Против решението на министерот, во рок од 15 дена од денот на приемот, може да се
поднесе жалба до надлежната комисија на Владата на Република Македонија.
По конечност на решението за одобрување и употреба на учебникот, Министерството
го објавува решението во "Службен весник на Република Македонија".
Начинот на работата на рецензионата комисија од ставот 1 на овој член поблиску се
пропишува со упатство што го донесува министерот."
Член 5
Во членот 31-е по ставот 2 се додаваат пет нови става 3, 4, 5, 6 и 7 кои гласат:
"Нема да се одобри учебник чија содржина не е во согласност со Уставот на Република
Македонија, а особено со одредбите што се однесуваат на човековите права и основни
слободи, правата на припадниците на заедниците и родовата еднаквост.
Учебникот не смее да содржи рекламни пораки и огласи.
Одлуката за избор на учебници од ставот 2 на овој член не може да се менува во текот на
учебната година.
За
изборот на учебниците кои ќе бидат во употреба во наредната учебна година
училиштето е должно да ги извести учениците и нивните родители, како и Државниот
просветен инспекторат до крајот на јуни во тековната година.
На вработените во средните училишта и на други лица им се забранува продажба на
учебници и друга литература во јавните средни училишта."
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Член 6
Во членот 31-ж по зборот "издавачот" се додава запирка и зборовите: "односно
министерот и авторот".
Член 7
Во членот 31-ѕ зборовите: "Педагошката служба" се заменуваат со зборовите:
развој на образованието".

"Бирото за

Член 8
Членот 68 се менува и гласи:
"Директорот, наставникот и стручниот соработник во јавното училиште во текот на
својата работа се должни професионално да се усовршуваат.
Професионалното усовршување се остварува преку акредитирани програми за обука за
професионален развој кои ги реализираат јавни и приватни установи, здруженија на
граѓани и трговски друштва чии програми се акредитирани.
Акредитацијата на програмите за обука од ставот 2 на овој член го врши Бирото за
развој на образованието врз основа на објавен јавен оглас.
За да се
акредитира програма за обука за професионално усовршување, јавната и
приватната установа, здружението на граѓаните и трговското друштво треба да ги
исполнуваат следниве услови:
- да ги исполнуваат барањата за програмата утврдени во јавниот оглас;
- да имаат искуство во реализација на обуки за професионално усовршување;
- да имаат обезбедено соодветно опремени простории со наставни помагала за
современа реализација на обуките и
- да имаат ангажирано обучувачи за соодветната област кои имаат најмалку високо
образование, освен за обука на наставници за практична настава, за што треба да имаат
најмалку вишо образование, и искуство во изведување на обука.
Акредитацијата на програмата за обука за професионален развој има важност две
години.
За акредитираната програма за обука за професионален развој на директорот,
наставникот и стручниот соработник во јавното училиште Бирото за развој на образованието
води евиденција."
Член 9
Во членот 70 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
"Бирото за развој на образованието, советот на родителите и Државниот просветен
инспекторат ја покренуваат иницијативата од ставот 1 на овој член до училишниот одбор и за
наставници во јавните средни училишта кои вршат подготовки на учениците кои следат
настава во училиштето, во текот и по работното време во училиштето, без претходно
добиена согласност од училишниот одбор."
Во ставот 2 кој станува став 3 зборовите: "став 1" се заменуваат со зборовите:
"ставовите 1 и 2".
Во ставот 3 кој станува став 4 зборовите: "став 1" се заменуваат со зборовите:
"ставовите 1 и 2".
Член 10
По членот 85 се додава нов член 85-а, кој гласи:
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"Член 85-а
Надоместокот на трошоците во постапката за нострификација се утврдува врз основа на
направените реални трошоци.
Висината на надоместокот на трошоците од ставот 1 на овој член
и начинот на
распределбата на надоместокот, ги пропишува министерот."
Член 11
Во членот 88 став 10 по зборот "одборот" точката се брише и се додаваат зборовите: "кои
имаат право на учество при гласањето и донесувањето на одлуките."
Член 12
По членот 89-а се додава нов член 89-б, кој гласи:
"Член 89-б
Доколку Државниот просветен инспекторат оцени дека во училиштето битно е
нарушен воспитно-образовниот процес, врши вонредна интегрална евалуација и го
задолжува училиштето причините за нарушувањето да ги отстрани во рок од една година од
денот на добивањето на извештајот за извршената интегрална евалуација.
Доколку причините за нарушувањето училиштето не ги отстрани во рок од една година од
денот на добивањето на извештајот од ставот 1 на овој член, во училиштето се врши
екстерно проверување и оценување на напредокот и постигнувањата на учениците.
Доколку по извршеното екстерно проверување и оценување од ставот 2 на овој член се
утврди дека знаењето на учениците е под образовните стандарди Државниот просветен
инспекторат на основачот на средното училиште му предлага разрешување на сите членови на
училишниот одбор.
Основачот во случаите утврдени во ставот 3 на овој член е должен да постапи во рок од 15
дена од денот на добивањето на предлогот и веднаш да ја започне постапката за
именување на нов училиштен одбор.
Доколку основачот не постапи согласно со ставот 4 на овој член, Министерството по
право на надзор, а за обезбедување на вршење на дејноста ги разрешува членовите на
училишниот одбор и веднаш именува нов училиштен одбор со мандат најмногу до една
година.
Барање за вонредна интегрална евалуација и екстерно проверување и оценување на
напредокот и постигнувањата на учениците до Државниот просветен инспекторат можат да
поднесат советот на општината, односно Советот на градот Скопје, градоначалникот или
советот на родителите.
Трошоците за екстерното проверување и оценување на напредокот и постигнувањата на
учениците се на товар на нарачувачот на истите."
Член 13
По членот 93-в се додава нов член 93-г, кој гласи:
"Член 93-г
Државниот просветен инспекторат, по утврдувањето на потешките повреди во
работењето согласно со членот 93 алинеи 2, 3, 4, 5 и 6 од овој закон, до директорот на
јавното средно училиште доставува извештај со предлог на мерки, по кои директорот
треба да постапи во рок од 30 дена од денот на добивањето на извештајот.
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Доколку директорот на училиштето не постапи во рокот утврден од ставот 1 на овој
член, државниот просветен инспектор доставува до училишниот одбор решение за
извршување на предлогот на мерките. Рокот за извршување на решението е 30 дена од
денот на неговото добивање.
Доколку училишниот одбор не постапи по решението за извршување на предлогот на
мерките, Државниот просветен инспекторат го доставува решението до градоначалникот,
а за државните средни училишта до министерот, и до основачот на јавното средно училиште.
Градоначалникот, односно министерот, во рок од 30 дена од денот на добивањето на
решението за извршување на предлогот на мерките е должен да го разреши директорот на
училиштето, а основачот училишниот одбор.
Доколку градоначалникот не го разреши директорот, а основачот училишниот одбор во
рокот од ставот 4 на овој член, Министерството по право на надзор ги разрешува
директорот и членовите на училишниот одбор на јавното средно училиште.
Министерството по право на надзор веднаш именува вршител на должноста директор од
редот на вработените во училиштето, кој ги врши работите најдолго шест месеца
и
именува членови на училишниот одбор со мандат од најмногу една година."
Член 14
Во членот 109 став 1 по алинејата 5 се додаваат две нови алинеи 6 и 7, кои гласат:
"- во утврдениот рок не ги извести учениците и нивните родители, како и Државниот
просветен инспекторат за изборот на учебниците кои ќе бидат во употреба во наредната
учебна година (член 31-е);
- не спречи продажба на учебници и друга литература од вработените и други лица во
јавните средни училишта (член 31-е);".
Алинеите 6, 7 ,8, 9, 10 и 11 стануваат алинеи 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Во
ставот 3 се додава нова алинеја 1, која гласи:
" -врши продажба на учебници и друга литература во јавните средни училишта (член 31е);".
Алинеите 1, 2 и 3 стануваат алинеи 2, 3 и 4.
Член 15
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на
Република Македонија", а одредбите од членот 8 на овој закон ќе се применуваат од 1 јануари
2007 година.
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