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ВОВЕД

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО 
ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ

Заради подобрување на квалитетот на воспитно образовните процеси во 
средните стручни училишта постои потреба за воведување на адаптирани 
странски квалитетни учебници. За таа цел, а по направена стручна анализа на 
квалитетот на учебниците кои се употребуваат во странски држави, се оцени дека 
треба да се даде можност за употреба на учебници од реномирани автори и 
издавачки куќи со долгогодишната традиција на квалитетно образование и 
квалитетни учебници. Од тие причини се пристапи кон воведување на законски 
основ за воведување на адаптирани странски учебници во средното стручно 
образование во Република Македонија.

Од аспект на примена на овој закон во праксата потребно е норамативно да 
се доуредат одредени одредби во законот како: Министерство за образование  и 
наука да може да  откупи  потребен број на одобрени учебници за наставните 
предмети во средното стручно образование, како и постапката за одобрување и 
откуп.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА
 Целта на предлогот на Законот е норамативно да се доуредат одредени 

одредби во законот како: Министерство за образование  и наука да може да  
откупи  потребен број на одобрени учебници за наставните предмети во средното 
стручно образование, како и постапката за одобрување и откуп.

Измените на Законот, чие донесување се предлага се засноваат на истите 
начела на кои се заснова Законот за за учебници за основно и средно 
образование.  

Предвидените решенија со законот чие што донесување се предлага се во 
насока на создавање на услови за доуредување на одделни прашања во законот.

 III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Овој закон не предизвикува фискални импликации.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВАА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА 
ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ
            Овој закон не предизвикува материјални обврски за одделни субјекти.
            Средствата се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.

V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОН
                Имајки го во предвид фактот дека се исполнети условите од членот 170 
алинеја 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, односно дека 
не се работи за сложен и обемен закон, се предлага Предлог на законот да се 
донесе по скратена постапка.



ПРЕДЛОГ-ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА УЧЕБНИЦИ ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Член  1
Во Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.98/08, 99/09, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12 24/13, 120/13, 
29/14 и 146/15), во член 5-а по ставот 1  се додава нов став 2, кој гласи:

,,Во средното стручно образование за наставните предмети може да се 
употребуваат и соодветни адаптирани учебници од странство, усогласени со 
наставните програми донесени од министерот согласно член 22 став 1 од Законот 
за средното образование и преведени на јазиците на кои се изведува наставата во 
Република Македонија.“

Член 2
По членот 13-б се додава нов член 13-в, кој гласи:

„ Член 13-в
(1) Барањето за одобрување на адаптиран учебник од странство од член 5-a 

став (2) од овој закон се доставува по претходно објавен јавен повик за интерес за 
доставување на адаптирани учебници од странство усогласени со наставна 
програма од член 5-а  став (2) од овој закон.

(2) Јавниот повик од ставот (1) на овој член го објавува Педагошката 
служба, за наставна програма од член 5-а став (2) од овој закон, на интернет 
страната на Министерството и во најмалку две јавни гласила.

(3) Јавниот повик од ставот (1) на овој член трае најмалку два, а најмногу до 
пет месеца од денот на објавувањето на јавниот повик.

(4) На јавниот повик од ставот (1) на овој член може да се јави домашен 
издавач, како и странски издавач кој е регистриран за издавачка дејност во 
државата во која му е седиштето, преку овластени законски застапници во 
Република Македонија.

(5) Кон барањето од ставот (1) на овој член домашниот издавач, како и 
странскиот издавач од став (4) на овој член, преку овластени законски застапници 
во Република Македонија задолжително приложува:

- адаптиран учебник од странство, преведен на македонски јазик, ликовно и 
графички разработен и јазично уреден во шест примероци од кои пет во печатена 
форма и еден во електронска форма,

- изјава од лектор за јазично уредување на текстот,
- список на лице/лица кои го преведувале адаптираниот учебник од 

странство и 
- други документи наведени во јавниот повик. 
(6) Педагошката служба адаптираниот учебник од странство го доставува до 

рецензентската комисија и до Центарот за средно стручно образование и обука, во 
рок од седум дена од денот на завршувањето на повикот.

(7) Директорот на Педагошката служба од рецензентите на членот 16 став 
(1) од овој закон ја формира рецензентска комисија која врши стручно вреднување 
на адаптираните учебници од странство, согласно со Методологијата за 
вреднување на учебници.

(8) Рецензентската комисија врши стручно вреднување на адаптираниот 
учебник од странство, во рок од 14 дена од денот на приемот на адаптираниот 
учебник од странство и го доставува стручното вреднување на адаптираниот 
учебник од странство до директорот на Педагошката служба.

(9) Центарот за средно стручно образование и обука, во рок од седум дена 
од денот на приемот на адаптираниот учебник од странство до директорот на 
Педагошката служба доставува образложено мислење за усогласеноста на 
адаптираниот учебник од странство со наставната програма од член 5-а став 2 од 
овој закон.



 (10) Одобрението за употреба на учебник усогласен со наставната 
програма од член 5-а став 2 од овој закон го дава Педагошката служба во рок од 
три дена од денот на приемот на стручното вреднување од рецензентската 
комисија и позитивно мислење од Центарот за средно стручно образование и 
обука.

(11) Против одобрението од ставот (10) на овој член, во рок од осум дена од 
денот на приемот на одобрението, може да се поднесе жалба до Државната 
комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор 
степен.

(12) Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос во втор степен одлучува по поднесената жалба во рок од 15 дена 
од денот на приемот на жалбата.

 (13) Министерството го откупува адаптираниот учебник од странство 
усогласен со наставната програма од член 5-а став 2 од овој закон, согласно закон, 
заради обезбедување на учебници за учениците во средното стручно образование.

(14) Министерот и домашниот издавач, односно странскиот издавач, преку 
овластен законски застапник во Република Македонија, за одобрениот адаптиран 
учебник од странство потпишуваат договор во кој се утврдуваат меѓусебните права 
и обврски. 

(15) Доколку на објавениот јавен повик од ставот (1) на овој член не се 
достави ниту едно барање за одобрување на адаптиран учебник од странство, 
односно не се донесе одобрение за употреба на учебник усогласен со наставна 
програма, се применуваат одредбите од членот 17-а од овој закон.“

Член 3
Во член 27 во ставот (5) алинејата 1 се менува и гласи:
„- употреби учебници кои не се одобрени од директорот на Педагошката 

служба (член 13-а став (6)).
По алинејата 1 се додаваат две нови алинеи 2 и 3, кои гласат:
„- употреби учебници кои не се одобрени од Педагошката служба (член 13 

став (2), член 13-б став (11) и член 13-в став (11)), 
- употреби учебници кои не се одобрени од Националната комисија (член 17 

став (7) и член 17-а став (10)).“ 

Член 4
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република 

Македонија да утврди пречистен текст на Законот за учебници за основно и средно 
образование.

Член 5
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ИЗМЕНУВАЊЕ И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕБНИЦИ ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО 

ОБРАЗОВАНИЕ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
УЧЕБНИЦИ ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Со членот 1  во  член 5-а  се додава нов став 2 со кој се уредува дека во 
средното стручно образование за наставните предмети може да се употребуваат 
соодветни адаптирани учебници од странство, усогласени со наставните програми 
и преведени на јазиците на кои се изведува наставата во Република Македонија. 

Со членот 2 се додава нов член 13-а со кој се уредува постпката и надлежните 
установиза давање на одобрение за употреба на адаптирани учебници од 
странство за средното стручно образование.

Со членот 3 се менува и дополнува членот 27 со прекршочни одредби ако во 
училиштето се употребуваат учебници кои не се одобрени за употреба согласно 
овој закон.

Со членот 4 се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на 
Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за учебници за 
основно и средно образование.

Со членот 5 се уредува влегувањето во сила на законот.

II.МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Со оглед на тоа што со изменување и изменување и дополнување на 
Законот за учебници за основно и средно образование се врши изменување и 
изменување и дополнување на член 5-а, нов член 13-в и 27 од Законот за 
учебници за основно и средно образование, решенијата содржани во одредбите се 
меѓусебно поврзани  и чинат една правна целина.

III.ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА
Со овие одредби во Предлог Законот за изменување и изменување и 

дополнување на Законот за учебници за основно и средно образование се очекува 
подобрување на квалитетот на средното стручно образование со обезбедување на 
квалитетни адаптирани учебници од странство.



ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА УЧЕБНИЦИ ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 
КОИ СЕ  ИЗМЕНУВАААТ И ДОПОЛНУВААТ

Член 5-а

Во основното и средното образование за наставните предмети може да се 
употребуваат соодветни адаптирани учебници усогласени со донесена адаптирана 
и преведена наставна програма од Меѓународниот центар за наставни програми на 
Кембриџ (Cambridge International Examinations) (во натамошниот текст: адаптирани 
учебници од странство), преведени на јазиците на кои се изведува наставата во 
Република Македонија.

Член 13-б
(1) Барањето за одобрување на адаптиран учебник од странство се 

доставува по претходно објавен јавен повик за интерес за доставување на 
адаптирани учебници од странство усогласени со донесена адаптирана и 
преведена наставна програма од Меѓународниот центар за наставни програми на 
Кембриџ (Cambridge International Examinations).

(2) Јавниот повик од ставот (1) на овој член го објавува Педагошката служба 
по доставена донесена адаптирана и преведена наставна програма од 
Меѓународниот центар за наставни програми на Кембриџ (Cambridge International 
Examinations) од Бирото, односно Центарот за стручно образование и обука.

(3) Јавниот повик од ставот (1) на овој член трае најмалку еден, а најмногу 
до два месеца од денот на објавувањето на јавниот повик.

(4) На јавниот повик од ставот (1) на овој член може да се јави домашен 
издавач, како и странски издавач кој е регистриран за издавачка дејност во 
државата во која му е седиштето (во натамашниот текст: странски издавач), преку 
овластени законски застапници во Република Македонија.
               (5) Кон барањето од ставот (1) на овој член домашниот издавач, како и 
странскиот издавач, преку овластени законски застапници во Република 
Македонија задолжително приложува:

- адаптиран учебник од странство, преведен на македонски јазик, ликовно и 
графички разработен и јазично уреден во шест примероци од кои пет во печатена 
форма и еден во електронска форма,

 - изјава од лектор за јазично уредување на текстот, 
- список на лице/лица кои го преведувале адаптираниот учебник од 

странство и 
               - други документи наведени во јавниот повик. 

(6) Педагошката служба адаптираниот учебник од странство го доставува до 
рецензентската комисија и до Бирото, односно Центарот за средно стручно 
образование и обука, во рок од седум дена од денот на завршувањето на повикот.

(7) Директорот на Педагошката служба од рецензентите на членот 16 став 
(1) од овој закон ја формира рецензентска комисија која врши стручно вреднување 
на адаптираните учебници од странство, согласно со Методологијата за 
вреднување на учебници.

(8) Рецензентската комисија врши стручно вреднување на адаптираниот 
учебник од странство, во рок од 14 дена од денот на приемот на адаптираниот 
учебник од странство и го доставува стручното вреднување на адаптираниот 
учебник од странство до директорот на Педагошката служба.

(9) Бирото, односно Центарот за средно стручно образование и обука, во 
рок од седум дена од денот на приемот на адаптираниот учебник од странство до 
директорот на Педагошката служба доставува образложено мислење за 
усогласеноста на адаптираниот учебник од странство со донесена адаптирана и 
преведена наставна програма од Меѓународниот центар за наставни програми на 
Кембриџ (Cambridge International Examinations).



(10) Доколку на објавениот јавен повик од ставот (1) на овој член не се 
достави ниту едно барање за одобрување на адаптиран учебник од странство, 
односно не се донесе одобрение за употреба на учебник усогласен со донесена 
адаптирана и преведена наставна програма од Меѓународниот центар за наставни 
програми на Кембриџ (Cambridge International Examinations), се постапува согласно 
со одредбите од членот 13-а од овој закон.

(11) Одобрението за употреба на учебник усогласен со донесена 
адаптирана и преведена наставна програма од Меѓународниот центар за наставни 
програми на Кембриџ (Cambridge International Examinations), од членот 5-а од овој 
закон, го дава Педагошката служба во рок од три дена од денот на приемот на 
стручното вреднување од рецензентската комисија и позитивно мислење од 
Бирото, односно Центарот за средно стручно образование и обука.

(12) Против одобрението од ставот (11) на овој член, во рок од осум дена од 
денот на приемот на одобрението, може да се поднесе жалба до Државната 
комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор 
степен.

(13) Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос во втор степен одлучува по поднесената жалба во рок од 15 дена 
од денот на приемот на жалбата.

(14) Министерството го откупува адаптираниот учебник од странство 
усогласен со донесена адаптирана и преведена наставна програма од 
Меѓународниот центар за наставни програми на Кембриџ (Cambridge International 
Examinations) согласно со закон заради обезбедување на учебници за учениците 
во основно и средно образование.

(15) Министерот и домашниот издавач, односно странскиот издавач, преку 
овластен законски застапник во Република Македонија, за одобрениот адаптиран 
учебник од странство усогласен со донесена адаптирана и преведена наставна 
програма од Меѓународниот центар за наставни програми на Кембриџ (Cambridge 
International Examinations) потпишуваат договор во кој се утврдуваат меѓусебните 
права и обврски.

Член 27
(1) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на основното, односно средното училишта, ако: 
              - дозволи продажба на стручна литература и детски списанија во 
основното, односно средното училиште (член 6-а став (3)); 

(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се 
изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното 
лице.

(3) Глоба во износ од 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на основното, односно средното училишта, ако: 
            - не формира фонд на учебници (член 25 став (4)) и 
            - не организира прием, складирање, доделување и враќање на комплетите 
на учебници (член 25 став (6)). 

(4) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се 
изрече за прекршокот од ставот (3) на овој член на одговорното лице во правното 
лице.

(5) Глоба во износ од 15.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на основното, односно средното училишта, ако: 
               - употреби учебници кои не се одобрени од Националната комисија (член 
17 став (9)). 

(6) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се 
изречe за прекршокот од ставот (5) на овој член на одговорното лице во правното 
лице.

(7) Глоба во износ од 1.500 до 2.250 евра во денарска противвредност ќе му 
се изрече и на наставникот за прекршокот од ставот (5) на овој член. 


