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ВОВЕД

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

Со измените и дополнувањата на одредбите на Законот за средното образование 
квалитативно се подобрува процесот на екстерното проверување на постигањата на 
успехот на учениците.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА
Предложениот текст на законот се заснова на начелата на кои се заснова и 

Законот за средното образование

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

Овој закон предизвикува фискални импликации.

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

V . СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
 
            Со оглед на тоа што не се работи за обемен и сложен закон, согласно член 170 
од Деловникот на Собранието на Република Македонија се предлага овој закон да се 
донесе по скратена постапка.
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ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Член  1

Во Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 
49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 
135/14, 10/15, 98/15, 145/15 и 30/16), во членот 24-а по ставот (15) се додава нов став 
(16), кој гласи:

„(16) Барањата од ученикот односно од неговиот наставник за исплата на 
парична награда за освоено прво место на натпревар на државно ниво во учебна 
година, се доставуваат до Министерството најдоцна до 31 декември во тековната 
година кога е организаран натпреварот.“ 

Ставовите (16) и (17) стануваат ставови (17) и (18) 

Член 2
Во член 24-б по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:
„(3) Министерството за освоен златен, сребрен или бронзен медал на една од 13-

те меѓународни научни олимпијади (International Science Olympiad), на ученикот и на 
наставникот кој го подготвувал ученикот за олимпијадата, поединечно им доделува 
парична награда во износ од 12.000 денари месечно за освоен златен медал, 10.000 
денари месечно за освоен сребрен медал и 8.000 денари месечно за освоен бронзен 
медал. Паричната награда се исплаќа за период од 12 месеци". 

Во ставот (3) кој станува став (4) зборовите „ставот (1)” се заменуваат со 
зборовите „ставовите (1) и (3)”  :

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

Член 3
По член 24-б се додава нов член 24- в кој гласи:

„Член 24-в
(1) Училиштата може да организираат активности кои придонесуваат за развој и 
унапредување на мултикултурализмот, меѓуетничката интеграција и толеранцијата.
(2) Основните критериуми според кои треба да се организира една конкретна активност 
од ставот (1) на овој член се смета активност која што има за цел интеракција, односно 
интеграција на: Етнички/јазично мешани групи учесници; балансирани групи учесници 
според етничката припадност, полот и возраста, интеракција меѓу учесниците од 
различните етнички/јазични групи (во текот на активноста учениците од едниот наставен 
јазик/едната етничка група контактираат со учениците од другиот наставен јазик/другата 
етничка група, користење на сите застапени јазици, рамноправен третман на 
учесниците од сите етнички/јазични групи, постигнување конкретни - заеднички цели 
(опипливи/видливи продукти) со учество на сите застапени етнички заедници.
(3) Средства за реализација на овие активности се обезбедуваат од Буџетот на 
Република Македонија,  буџетите на општините односно градот Скопје, и од други 
извори (донации, легати, подароци и друго), а се користат наменски.
(4) За доделување  на средства за реализација на активностите од  ставот (1) на овој 
член, Министерството објавува јавен повик на веб страната на Министерството, еднаш 
во годината во месец октомври.
(5) За доделување  на средства за реализација на активностите од  ставот (1) на овој 
член, министерот формира Комисија составена од двајца претставници на 
Министерството и по еден претставник од Бирото за развој на образованието, Центарот 
за стручно образование и обука и Државниот просветен инспекторат. 
Висината на средствата по училиште изнесува најмногу до 30.000 денари. ”
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Член 4

Во член 33 во ставот (4) по зборот "реализира" се додаваат зборовите 
"Меѓународна програма за средно образование (ИБ програма) ".

Во ставот 5 по зборовите "Средствата за" се додаваат зборовите "Меѓународната 
програма за средно образование (ИБ програма) и"

Ставот 6 се менува и гласи: 
"Меѓународната програма за средно образование (ИБ програма) и Програмата за 

меѓународна матура се со иста важност како и гимназиското образование."

Член 5
Во член 42 во ставот (7) зборовите „свидетелство за завршена година“ се 

заменуваат со зборовите „додаток на свидетелство“.

Член 6

Во член 45-а во ставот (3)  се додава нова реченица, која гласи:
„За екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците Државниот 

испитен центар обезбедува апликација со пробни тестови на кои учениците може да 
вежбаат.“.

Во ставот (6) точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се 
додаваат зборовите „а надворешните набљудувачи за реализацијата на тестирањето, 
ги определува Државниот испитен центар избрани по пат на јавен конкурс, на чија 
содржина согласност дава Министерството.“, и се додаваат три нови реченици, кои 
гласат:

 „Јавниот Конкурс се објавува најмалку во по еден од весниците што се издаваат 
на македонски јазик и во весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат 
најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик. 
На јавниот конкурс може да се пријави полнолетно лице кое е државјанин на Република 
Македонија, има завршено најмалку средно образование и да не е осуден со 
правосилна судска пресуда за кривично дело на казна затвор подолго од шест месеци. 
На лицата кои ќе бидат избрани за надворешни набљудувачи им следува паричен 
надоместок чија висина ја утврдува Државниот испитен центар врз основа на извештај 
за присуство на екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците.“

Во ставот (7) зборот „најмалку“ се брише.
По ставот (14), се додават четири нови ставови (15), (16), (17) и (18), кои гласат:
„(15) Ревизија и ажурирање на базите на прашања за екстерното проверување на 

постигањата на успехот на учениците се врши еднаш годишно од страна на Комисија за 
ревизија и ажурирање и врз основа на извршената ревизија на базите на прашања 
одлучува кои прашања да бидат изменети односно ажурирани или целосно отстранети 
и заменети со нови.

(16) Комисијата од ставот (15) на овој член ја формира директорот на Државниот 
испитен центар и е составена од три члена избрани по пат на јавен конкурс, кој се 
објавува најмалку во по еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и во 
весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои 
зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик. Во Комисијата членуваат  :

- еден професор од високообразовните установи кој го предава наставниот 
предмет, сроден предмет или научна област на која припаѓа наставниот предмет за кој 
се врши ревизијата и ажурирањето од ставот (15) на овој член и има најмалку 10 години 
работно искуство во високообразовна установа,
- двајца наставници вработени во основно односно средно училиште соодветни за 
наставниот предмет за кој се врши ревизија и ажурирање од ставот (15) на овој член и 
има најмалку 10 години работно искуство во настава

 (17) Доколку на јавниот конкурс не се пријават лица кои ги исполнуваат условите 
од ставот (16) на овој член, директорот на Државниот испитен центар формира комисија 
со лица кои ги исполнуваат условите од ставот (16) на овој член.  
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(18) На членовите на комисијата од ставот (15) на овој член им следува паричен 
надоместок утврден врз основа на број на проверени прашања, за што директорот на 
Државниот испитен центар донесува решение.“

Ставовите (15) и (16) стануваат ставови (19) и (20).
Во ставот (17) кој станува став (21) по зборовите „запишува во“ се додаваат 

зборовите „додатокот на“, по зборот „образование“ се става точка,  а зборовите до 
крајот на реченицата  се бришат.  

Во ставот (18) кој станува став (22) зборовите „оценката недоволен (1) во 
свидетелството, која влијае на општиот успех на ученикот“ се заменува со зборовите 
„резултатот недоволен (1) во додатокот на свидетелството.“. 

Во ставот (19) кој станува став (23) по зборот „образование“ се додаваат 
зборовите „и додаток на свидетелство“.

Во ставот (20) кој станува став (24) зборот „свидетелството“ се заменува со 
зборовите „додаток на свидетелството“, а бројот „(17)“ се заменува со бројот „(21)“.

Ставот (21) станува став  (25).
По ставот 22, кој станува став 26 се додава нов став 27 кој гласи:
“(27) Одредбите на овој член не се однесуваат на учениците со посебни 

образовни потреби во средните училишта кои реализираат средно образование за 
ученици со посебни образовни потреби.“

Член 7

Во член 46 во ставот (1) зборовите „и оценките од екстерното проверување на 
постигањата на успехот на ученикот“ се бришат.

Член 8

Во член 73 во ставот (1) по зборот „свидетелство“ се додаваат зборовите 
„додаток на свидетелство,“.

Член 9
Во член 75 во ставот (1) по зборот „свидетелството“ се додаваат зборовите 

„додатокот на свидетелството,“.
Во ставот (2) по зборот „свидетелство“ се додаваат зборовите „и додаток на 

свидетелство“.

Член 10

Во член 83 во ставот (3) зборовите „акредитација за организирање на 
натпревари“ се заменува со зборовите „нострификација“. 

Член 11

Во член 88 во ставот (6) зборовите „Стопанската комора на“ се заменува со 
зборовите „ги предлагаат коморите во“.

Член 12

Во член 106 во ставот (2) по зборот „свидетелство“ се додаваат зборовите „и 
додаток на свидетелство, “.

Член 13

Одредбите од членовите 5, 6, 7, 8, 9 и 12 од овој закон ќе отпочнат да се 
применуваат од учебната 2016/2017 година
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Член 14

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република 
Македонија да утврди пречистен текст на Законот за средното образование.

Член 15

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен весник на 
Република Македонија“.
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ  И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Со член 1 се допрецизира постапата за поднесување на барање за освоено прво место 
на натпревар на државно ниво
Со членот 2 се воведува стимулативна мерка односно парична награда за 
средношколците кои ќе освојат златен, сребрен или бронзен медал на една од 13-те 
меѓународни научни олимпијади која ќе се исплаќа месечно во период од 12 месеци. 
Парична награда е предвидена и за наставникот к ој го водел ученикот и го довел до 
ниво за меѓународна награда.
Со членот 3 се додава нов член 24-в со кој се уредува дека училиштата можат да 
организираат активности кои придонесуваат за развој и унапредување на 
мултикултурализмот, меѓуетничката интеграција и толеранцијата. Средства за 
реализација на овие активности се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија,  
буџетите на општините, односно општините во градот Скопје, и од други извори 
(донации, легати, подароци и друго), а се користат наменски. За доделување  на 
средства за реализација на активностите од  ставот (1) на овој член, Министерството 
објавува јавен повик еднаш во годината

Со член 4 се уредува можноста за воведување на Меѓународна програма за средно 
образование (ИБ програма)

Со членот 5 се врши усогласување односно се дополнува како документ “додатокот на 
свидетелство”.

Со членовите 6 се уредува квалитативно подобрување на процесот на екстерното 
проверување на постигањата на успехот на учениците, односно опфатот на учениците 
во процесот на екстерното проверување на постигањата на успехот,  процесот на 
ревизија и ажурирање на базите на прашања, начинот на ангажирање на 
набљудувачите,  додатокот на свидетелство во кој ќе се внесуваат резултатите од 
процесот на екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците и 
опфатот на учениците со посебни образовани потреби.

Со членот 7 се врши усогласување со процесот на екстерното проверување на 
постигањата на успехот на учениците и додатокот на свидетелство.

Со членовите 8, 9 и 12 се врши усогласување односно се дополнува како документ од 
педагошката евиденција “додатокот на свидетелство”.
Со членот 10 се исправа техничка грешка во законот
Со член 11 се врши доуредување на постоечкиот член.
Со членот 13 се уредува почетокот а примената на одредбите од членовите 5, 6, 7, 8, 9 
и 12на овој закон.
Со членот 14 се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на 
Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за основното образование.
Со членот 15 се регулира влегувањето во сила на овој закон.

II.МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ
Решенијата содржани во одредбите се меѓусебно поврзани  и чинат една правна 
целина.

III.ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА
Целта на предлог законот е да се обезбеди зголемување на квалитетот на процесот на 
екстерното проверување на постигањата на успехот на ученикот
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ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КОИ СЕ МЕНУВААТ

Член 24-а

(1) За развивање на различните интереси на учениците, средното училиште 
организира училишни екскурзии коишто се определени со годишната програма за 
работа на училиштето.

(2) Учениците во училишните екскурзии се вклучуваат доброволно.
(3) За учениците што покажуваат особен успех по одделни предмети се 

организираат натпревари на општинско, регионално и државно ниво.
(4) Натпреварите ги организираат акредитирани здруженија на наставници.
(5) Здруженијата на наставниците треба да бидат акредитирани од 

Министерството, на предлог на комисија за акредитација на здруженија на наставници 
формирана од министерот, во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето 
за акредитација на натпревари на ученици.

(6) Комисијата е составена од седум членови, од кои по двајца се претставници 
од Mинистерството, Бирото и Центарот за стручно образование и обука и еден 
претставник од мнозинскиот синдикат на наставници. Еден член од комисијата е 
претседател, кој го именува министерот.

(7) Основни критериуми за акредитација на здруженијата на наставници за 
организирање на натпреварите се: натпреварите на учениците да се организирани од 
страна на наставници што изведуваат настава по одделен наставен предмет (сроден 
предмет или научна област на која припаѓа наставниот предмет), здруженијата на 
наставниците да се регистрирани како здружение најмалку три години до денот кога 
аплицираат за организирање на натпревари и да обезбеди организирање на 
натпревари на целата територија на Република Македонија на сите наставни јазици.

 (8) Здружението на наставници за добивање на акредитација за организирање 
на натпреварите до Министерството поднесува барање следната документација во 
прилог, и тоа: 
- документ за регистрирана дејност од Централен регистар на Република Македонија, 
- тековна состојба на здружението на наставници издадена од Централен регистар, 
- биланс на состојба и биланс на успех на здружението на наставници издадена од 
Централен регистар, 
- статут на здружението на наставници, 
- правилник за организирање на натпреварите на здружението на наставници и 
- тригодишен календар за спроведување на натпреварите за учениците во основните 
училишта во кои ќе бидат содржани наставните предмети, временскиот период за 
реализација на натпреварот и одговорните наставници кои ќе бидат вклучени во 
организација и реализација на секој од натпреварите. 

(9) Образецот на барањето од став (8) на овој член и потребната документација 
за издавање на акредитација за организирање на натпревари ги пропишува министерот 
надлежен за работите од областа на образованието во согласност со министерот за 
информатичко општество и администрација.

(10) Овластеното службено лице од Комисијата кое ја води постапката од став (5) 
на овој член е должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето за 
акредитација за организирање на натпревари, по службена должност да побара 
документација од став (8) алинеите 1, 2 и 3 на овој член за која надлежниот јавен орган 
води службена евиденција.

(11) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој е побарана 
документацијата од став (8) алинеите 1, 2 и 3 на овој член е должно да ја достави 
бараната документација во рок од три дена од денот на приемот на барањето.

(12) За освоено прво место на натпревар на државно ниво на ученикот и неговиот 
наставник им се доделува парична награда, чија висина ја утврдува министерот, на 
предлог на комисијата од ставот (6) на овој член.
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(13) Ако е освоено прво место на натпревар на државно ниво од група ученици, 
на учениците и на нивниот наставник им се доделува парична награда, чија висина ја 
утврдува министерот, на предлог на комисијата од ставот (6) на овој член.

(14) Висината на паричната награда од ставот (12) на овој член е во износ 
најмногу до 50% од просечната нето плата исплатена по работник во Републиката во 
последниот месец пред доделувањето на наградата.

(15) Висината на паричната награда од ставот (12) на овој член за групата 
ученици е во износ најмногу до една и половина просечна нето плата исплатена по 
работник во Републиката во последниот месец пред доделувањето на наградата и се 
исплаќа на начин што наградата се дели на сите ученици во групата во подеднаков 
износ, а на наставникот во износ најмногу до 50% од просечната нето плата исплатена 
по работник во Републиката во последниот месец пред доделувањето на наградата.

(16) Начинот и поблиските критериуми на организирање и изведување на 
натпреварите на учениците по одделни предмети на општинско, регионално и државно 
ниво го утврдува министерот, на предлог на Бирото и Центарот за стручно образование 
и обука.

(17) Начинот на изведувањето на училишните екскурзии на учениците го 
утврдува министерот, на предлог на Бирото.

Член 24-б

(1) Министерството, за освоено прво, второ или трето место на меѓународен 
натпревар од областа на математиката и природните науки, на ученикот и на 
наставникот кој го подготвувал ученикот за натпреварот, поединечно им доделува 
парична награда во износ од 50% од просечната нето плата исплатена по работник во 
Републиката во последниот месец пред доделувањето на наградата за освоено прво 
место, 40% за освоено второ место и 30% за освоено трето место.

(2) Под меѓународен натпревар од ставот (1) на овој член се подразбира 
натпревар на кој учествуваат ученици од најмалку десет различни држави.

(3) За доделување на паричната награда од ставот (1) на овој член, 
Министерството објавува јавен повик еднаш во годината.

(4) Министерството, во соработка со Центарот за стручно образование и обука, 
може да организира избор за најдобар ученик во струката од завршните години на 
образованието во стручното образование.

(5) На ученикот кој е избран за најдобар ученик во струката од завршните години 
на образованието во стручното образование и на наставникот кој го подготвувал 
ученикот за натпреварот, Министерството поединечно им доделува парична награда во 
износ од 50%, од просечната нето плата исплатена по работник во Републиката во 
последниот месец пред доделувањето на наградата.

(6) Начинот на избор за најдобар ученик во струката од завршните години на 
образованието во стручното образование го утврдува министерот, на предлог на 
Центарот за стручно образование и обука.

Член 33

Во  гимназиското  образование  се  запишуваат  редовни  ученици  кои  
завршиле  основно образование.

Во гимназиско образование, во втора, трета и четврта година на образование, 
може да се запише и вонреден ученик од оправдани причини утврдени во статутот на 
училиштето.

Учениците во гимназиското образование полагаат државна матура или училишна 
матура.

Во гимназиското образование може да се реализира и програма за меѓународна 
матура за што согласност дава министерот.

(5) Средствата за програмата за меѓународна матура ги обезбедува 
Министерството. Начинот на обезбедување на средствата го утврдува министерот.

Програмата за меѓународна матура е со иста важност како и гимназиското 
образование.
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Член 42
Запишувањето во општинските средни училишта, односно средните училишта на 

Градот Скопје се врши по пат на конкурс кој го објавува Министерството во средствата 
за јавно информирање најдоцна до 31 март, по претходно доставени предлози од 
општините и Градот Скопје.

Запишувањето  во  државно  училиште  се  врши  по  пат  на  конкурс  кој  го  
објавува Министерството во средствата за јавно информирање најдоцна до 31 март.
Конкурсите од ставовите 1 и 2 на овој член се објавуваат  во средствата за јавно 
информирање што се издаваат на македонски јазик и во средствата за јавно 
информирање што се издаваат на јазик различен од македонскиот јазик, а на кои се 
изведува наставата во средното образование.

При запишувањето во прва година учениците се определуваат за образование на 
одреден план и програма.

Во прва година во јавното училиште како редовен ученик може да се запише 
лице кое не е постаро од 17 години, а ученик со посебни образовни потреби да не е 
постаро од 25 години.

Доколку во јавното училиште за запишување во прва година на образование се 
пријават повеќе ученици од утврдениот  број  во објавениот конкурс од ставовите 1 и 2 
на овој член, по претходно мислење на јавното училиште, се применуваат  
дополнителни критериуми за запишување.

Како дополнителни критериуми од став 5 на овој член се утврдуваат дипломи од 
меѓународни и републички натпревари, резултатите од екстерното проверување 
запишани во свидетелство за завршена година и квалификационен испит на знаење.

Случаите на примената на утврдените дополнителни критериуми од ставовите 5 
и 6 на овој член, како и определувањето  на соодветни дипломи за запишување на 
учениците во прва година на образование во јавните училишта, поблиску ги пропишува 
министерот.

Поблиски услови и критериуми за запишување на ученици во јавните училишта 
се утврдуваат со конкурсите од ставовите 1 и 2 на овој член.

Член 45-а

(1) Следењето и проверувањето на напредокот и постигањето на успехот на 
учениците се врши со интерно и екстерно проверување.

(2) Интерното проверување на постигањето на успехот на учениците го вршат 
наставниците во училиштето.

(3) Екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците се врши на 
крајот на секоја учебна година, освен за учениците во завршната година на средното 
образование, за кои екстерното проверување се врши по завршувањето на првото 
полугодие најдоцна до крајот на февруари во тековната учебна година.

(4) Екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците го 
организира и спроведува училиштето преку училишна комисија.

(5) Училишната комисија за екстерно проверување на постигањата на успехот на 
учениците ја формира директорот на училиштето и истата е составена од пет члена: 
директор, стручен соработник и тројца наставници од училиштето.

(6) Тестирањето за екстерното проверување на постигањата на успехот на 
учениците го спроведуваат тестатори определени од училишната комисија.

(7) Училишната комисија е должна за секоја испитна просторија да определи 
најмалку по еден тестатор.

(8) Во испитна просторија за време на екстерното проверување на постигањата 
на успехот на учениците не смеат да влегуваат наставници кои не се тестатори или 
помошници на тестатори.

(9) За ученик со посебни образовни потреби вклучен во редовното образование 
училишната комисија задолжително определува лице - помошник на тестаторот.

(10) Тестаторот и помошникот на тестаторот не смеат да даваат било какви 
информации во врска со одговорите на прашањата за време на екстерното 
проверување на постигањата на успехот на учениците.
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(11) Тестаторот и помошникот на тестаторот може да биде наставник по било кој 
наставен предмет, освен по предметот по кој се врши екстерното проверување на 
постигањата на успехот на учениците.

(12) Начинот на формирање и работење на училишната комисија, тајноста на 
материјалот за екстерно проверување, начинот на проверување на тестовите од 
училишната комисија, како и формата и содржината на извештајот ги пропишува 
министерот по предлог на Државниот испитен центар.

(13) Екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците се врши 
со тестови кои ги изготвува Државниот испитен центар, на предлог на Бирото и 
Центарот за стручно образование и обука.

(14) Екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците се врши 
по два наставни предмети, согласно со наставниот план, а врз основа на генерален 
распоред изготвен од страна на Државниот испитен центар, на предлог на Бирото и 
Центарот за стручно образование и обука, освен по наставните предмети со кои 
учениците се стекнуваат со вештини, односно за наставните предмети за кои не може 
да се врши екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците.

(15) Начинот и постапката за проверување на објективноста на наставникот при 
оценувањето на постигањата на успехот на учениците по наставните предмети со кои 
учениците се стекнуваат со вештини, односно по наставните предмети за кои не може 
да се врши екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците го 
пропишува министерот, на предлог на Бирото и Центарот за стручно образование и 
обука.

(16) Врз основа на генералниот распоред од ставот (14) на овој член, училишната 
комисија подготвува интерен распоред по паралелки, наставни предмети и наставници 
за спроведување на екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците 
во училиштето. Интерниот распоред го усвојува наставничкиот совет на училиштето.

(17) Резултатите од екстерното проверување на постигањето на успехот на 
учениците од ставот (14) на овој член училиштето ги запишува во свидетелството за 
завршена година на образование и истите влијаат врз општиот успех на ученикот.

(18) На ученик кој не се јавил на екстерното проверување на постигањата на 
успехот и истото не го оправдал со медицинска белешка, односно со потврда/доказ за 
учество на државен или меѓународен натпревар, му се запишува оценката недоволен 
(1) во свидетелството, која влијае на општиот успех на ученикот.

(19) На ученикот му се издава свидетелство за завршена година на образование 
по спроведеното екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците.

(20) Резултатите запишани во свидетелството од ставот (17) на овој член се еден 
од критериумите за запишување на ученикот на високообразовна установа.

(21) Училишната комисија доставува извештај за спроведеното екстерно 
проверување на постигањата на успехот на учениците до Државниот испитен центар.

(22) Врз основа на добиените извештаи од училишните комисии, Државниот 
испитен центар изготвува збирен извештај со резултати од спроведеното екстерно 
проверување на постигањата на успехот на учениците.

Член 46
Општиот успех на  ученикот се  утврдува врз основа  на годишните оценки од 

сите задолжителни предмети на крајот на годината и оценките од екстерното 
проверување на постигањата на успехот на ученикот, а за учениците упатени на 
поправен испит по завршувањето на поправните испити.

За учениците за кои наставата не се изведува по полугодија општиот успех се 
утврдува со завршување на образованието.

Член 73
Педагошката документација во смисла на овој закон опфаќа главна книга на 

учениците, главна книга на завршен испит,  главна книга на матурски испит, главна 
книга на меѓународна матура, главна книга на средно специјалистичко  образование, 
диплома, свидетелство, уверение за стручно оспособување, уверение за работно 
оспособување, ученичка книшка и преведница.
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Главната книга на учениците, главната книга на завршен испит, главната книга на 
матурски испит, главната книга на  меѓународна  матура,  главната  книга  на  средно 
специјалистичко образование се документи од трајна вредност.

Член 75
Дипломата, свидетелството, уверението за стручно оспособување, уверението за 

работно оспособување, ученичката книшка и преведницата се јавни исправи.
Јавните исправи се издаваат во еден примерок. Во случај издаденото 

свидетелство да се изгуби или уништи средното училиште издава втор примерок.

Член 83
 (1) Кон барањето за нострификација и признавање на свидетелството и диплома 

стекнати во странство барателот поднесува барање со потребната документација: 
- оригинал сведителство или диплома и две копии од сведителството или дипломата 
заверени на нотар, 
- превод на македонски јазик од овластен судски преведувач на сведителството или 
дипломата во два примероци, од кои еден заверен на нотар, 
- извод од матичната книга на родените за родени во Република Македонија и две копии 
од истиот, 
- извод од матичната книга на родените за лица кои не се родени во Република 
Македонија во оригинал или копија заверена на нотар и два примероци преведени од 
овластен судски преведувач, еден заверен на нотар, 
- доказ за државјанство на Република Македонија, 
- доказ за државјанин на друга држава, ако не е државјанин на Република Македонија, 
во оригинал и два примероци од доказот преведен од овластен судски преведувач, од 
кои еден заверен на нотар, 
- доказ за претходно завршено образование и две копии од истиот и 
- оригинален примерок од уплатница за уплатените средства за нострификација на 
свидетелство или диплома стекната во странство. 

(2) Образецот на барањето од став (1) на овој член и потребната документација 
за нострификација и признавање на свидетелството и диплома стекнати во странство ги 
пропишува министерот надлежен за работите од областа на образованието во 
согласност со министерот за информатичко општество и администрација.

(3) Овластеното службено лице од Министерството кое ја води постапката за 
нострификација и признавање на свидетелството и диплома стекнати во странство е 
должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето за акредитација за 
организирање на натпревари, по службена должност да побара документација од став 
(1) алинеите 3 и 5 на овој член за која надлежниот јавен орган води службена 
евиденција.

(4) Овластеното службено лице од надлежен јавен орган од кој е побарана 
документацијата од од став (1) алинеите 3 и 5 на овој член е должно да ја достави 
бараната документација во рок од три дена од денот на приемот на барањето.

(5) Ако барањето од ставот (1) на овој член не содржи комплетна документација, 
Комисијата во рок до 15 дена од приемот на барањето, го известува писмено лицето да 
ја достави документацијата која недостасува.

Член 88
Орган на управување во јавното средно училиште е училишниот одбор.
Училишниот одбор во јавното средно училиште е составен од 12 члена, и тоа: 

четири претставника од наставниците, три претставника од родителите, односно 
старателите на учениците, три претставника од основачот и по еден претставник од 
Министерството и од деловната заедница.

Претставникот од деловната заедница учествува во работата на училишниот 
одбор, но нема право на учество при гласањето и донесувањето на одлуките.

Претставниците од родителите, односно старателите на учениците, од основачот 
и од Министерството не можат да бидат именувани, односно избирани од редот на 
вработените во училиштето.
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Претставниците на основачот за државните средни училишта ги именува и 
разрешува Владата на Република Македонија, а за општинските  и  училиштата на 
Градот Скопје, советот на општината, односно Советот на Градот Скопје.

Претставниците од родителите, односно старателите на учениците ги именува и 
разрешува советот на родителите, претставниците на наставниците ги именува и 
разрешува наставничкиот совет на училиштето, претставниците на Министерството ги 
именува и разрешува министерот, а претставниците на деловната заедница 
Стопанската комора на Република Македонија.

Членовите на одборот освен претставниците од родителите на учениците се 
именуваат за период од четири години, со право на уште еден избор.

Претставниците од родителите на учениците се именуваат за периодот до 
завршувањето на средното образование на нивното дете.

Училишниот одбор од редот на своите членови избира претседател.
Одлуките на училишниот одбор се донесуваат со мнозинство гласови од вкупниот 

број членови на одборот кои имаат право на учество при гласањето и донесувањето на 
одлуките.

Член 106
Кога Министерството ќе смета дека статутот или друг акт на средното училиште 

не е во согласност со Уставот и закон има  право да го запре од извршување актот до 
донесување на одлука на Уставниот суд на Република Македонија.

Ако Министерството во вршење на правото на надзор на законитоста на 
работата, утврди дека средното училиште издало свидетелство, диплома, уверение за 
стручна, односно работна способност спротивно на одредбите на законот донесува 
решение за нивно поништување што се објавува во средствата за јавно информирање и 
поднесува пријава до органот за кривично гонење.
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