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ВОВЕД

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

Со Законот за изменување на Законот за наставници во основните и 
средните училишта се бара укинување на екстерното тестирање, бидејќи 
неколку годишното спроведување на екстерното тестирање покажа дека 
наместо да го подобри квалитетот на образованието, состојбите во 
образованието само се влошија.

Во 2013 година Министерството за образование започна со реализација 
на проектот „екстерно тестирање“. Овој проект беше најавуван како алатка која 
ќе го подигне квалитетот на образованието. Целта беше „да се оцени 
знаењето“ на децата согласно наставната програма, како и „да се проверат“ 
оценките што наставниците ги даваат во текот на училишната година. Овие две 
цели требаше да се остварат преку една масовна и екстензивна операција на 
полагање на децата во основното (од четврто одделение нагоре) и средното 
образование во текот на јуни на крајот на второто полугодие. Тестот се состои 
од 30 прашања (еклектички избор на комисија) на кои децата треба да 
одговорат електронски (на компјутер) и за кои децата требаше да се подготват 
за два-три дена од соопштувањето на двата предмета по кои ќе се полага. 
Веќе се спроведени 4 циклуси на тестирања од 2013 до 2016 година. 
Истовремено, тестирањето оваа година (2017) веќе ги опфати и матурантите, 
кои мораа поради матурскиот испит, како и претходно, екстерното да го 
полагаат на почетокот на февруари. Од екстерното тестирање „се спасија“ 
само студентите преку масовните студентски протести, кога Министерството за 
образование најави дека се подготвува екстерно тестирање (државен испит) и 
за високото образование. 

Причините за негово укинување се многубројни. Огромен дел од 
стручната јавност, но и директните учесници во образовниот процес, пред се 
наставниците, по овие неколку тестирања ги искажаа своите ставови и критики 
за екстерното тестирање. Екстерното тестирање како механизам за оценување 
донесе само стресови и фрустрации во целиот наставен процес. Не само што 
тестирањето технички беше пропратено со многу нерегуларности и неточности, 
туку стотици луѓе од администрацијата се ангажираа за да се спроведе нешто, 
што малку што може да измери. Политиката, пак, влезе во образованието 
преку влијанието што оценката на екстерното тестирање го доби во реален 
контекст. Оценката на тестирањето законски влезе во свидетелствата на 
децата и влијаеше на нивниот среден успех. Тоа значеше дека една 
бирократска операција го „контролира“ успехот на децата. Апсурдот беше што 
во свидетелствата на децата се пишуваа и единици, како оценки кои законски 
не се преодни. 

Но, најголеми контроверзи есктерното донесе во кариерата на 
наставниците. Доколку оценката на детето по некој предмет во голема мера се 
разликува од оценката на наствникот (за една или за две оценки), наставникот 
влегува на „црн список“ и ако тоа се случи две години по ред, тогаш 
наставникот ќе го загуби своето работно место. Директорот на училиштето ќе 



му даде отказ, поради незадоволнителни резултати од работењето. Овој чин ја 
прелеја чашата и покажа дека некој од власта сака „да владее“ со наставниот 
процес, но најмногу со наставниците. Заканите за парични казни и 
намалувањето на платата беше, исто така, дел од процесот, веројатно како 
казнено-воспитна мерка за „послабите“ наставници. 

Многу анализи потоа, најчесто јавно објавени, го анализираа секој 
момент и секој аспект на екстерното тестирање. Добрите познавачи на 
образованието укажуваа и на слабостите на начинот на тестирање, но и на 
небулозните резултати. Беа казнувани и демотивирани долгогодишни и 
одлични наставници, послаби ученици на тестирањето добиваа петки, одлични 
ученици добиваа слаби оценки, на црната берза се продаваа готови решенија 
за тестовите, имаше прашања на кои тешко се наоѓаше одговор, имаше 
прашања за кои можеби имаше и два одговора од понудените четири, во 
помалите рурални училишта масовно се одговараше на тестовите од 
екстерното, итн. Од страна на наставниците, професорите и други невладини 
организации, се даваа сугестии за промени на некои од елементите од 
екстерното тестирање, за тестирањето да стане поподносливо. Но, 
Министерството за образование не сакаше дијалог или јавна дебата со никого: 
ниту со опозицијата, ниту со стручната јавност, ниту со наставниците, ниту со 
студентите, ниту со учениците.

II.      ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Целта на овој предлог е екстерното тестирање целосно да се укине  
поради штетните последици кои ги предизвика во изминатите неколку години. 
Со овие измени се укинува екстерното тестирање како проект што предизвика 
најголем револт кај наставниците, како и кај децата и нивните родители. Со 
овој проект се девалвира целиот напор и труд на наставниците. 

Измените се засноваат на уставните начела како и истите начела на кои 
се заснова Законот за наставници во основните и средните училишта.  

Предвидените решенија со законот чие што донесување се предлага се 
во насока на создавање на услови за еднаквост на наставниците во 
извршување на нивната професија како и заштита на образовниот процес на 
учениците од лошите законски решенија. 

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

Овој Предлог-закон не предизвикува дополнителни 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 Предлог закон не предизвикува материјални обврски за одделни 
субјекти.  



V.       ПРЕГЛЕД НА ЗАКОНИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ИЗМЕНАТ СО     
ДОНЕСУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ И ПРОПИСИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ДОНЕСАТ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

Се донесувањето на предложениот закон истовремено треба да се 
донесат и измени и дополнување на Законот за основното образование и 
Законот за средното образование.

Од Предлог-законот произлегува обврска за укинување на подзаконските 
акти кои произлегуваат од реализацијата на екстерното тестирање.

VI.        СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со оглед на тоа дека не се работи за обемен и сложен закон, 
предлагаме согласно член 170 од Деловникот на Собранието на Република 
Македонија Предлогот на закон да се донесе по скратена постапка



ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА НАСТАВНИЦИ ВО ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА

Член  1

Во Законот за наставници во основните и средните училишта („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.10/15, 145/15, 30/2016 и 127/2016), во 
членот 13 став (1) алинеја 5 зборовите: „и екстерно“ се бришат.

Алинејата 14 се брише.  

Член 2

Во членот 22 став (1) зборовите: „екстерните оценувања на знаењата на 
учениците,“ се бришат. 

Член  3

Во членот 27 став (1) алинеите 4 и 5 се бришат.

Член 4

Во членот 28 став (1) алинеите 4 и 5 се бришат.

Член 5

Во член 30 став (2) алинејата 3 се брише.

Член 6

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на 
Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за наставници во 
основните и средните училишта. 

Член 7

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен 
весник на Република Македонија“.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
НАСТАВНИЦИ ВО ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСТАВНИЦИ ВО 
ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА

Со членот 1 се менува членот 13 од основниот Законот со кој се предвидува 
укинување на една од работните должности на наставникот во училиштето, во 
делот на учество и реализација на екстерното тестирање. 

Со членот 2 во член 22 ставот (1) се укинува екстерните оценувања за 
знаењата на учениците да се основа за стручното усовршување на наставникот 
и неговиот личен план за професионален развој.

Со членот 3 во член 27 став (1) алинеја 4 и 5 се укинуваат како основа за 
напредување на наставникот во наставник-ментор.

Со членот 4 во член 28 став (1) алинеја 4 и 5 се укинуваат како основа за 
напредување на наставникот-ментор во наставник-советник.

Со член 5 во член 30 став (2) се укинува алинеја 3 како основа за постапка 
за преиспитување на стекнатото звање на наставникот од страна на 
училиштето.   

Со членот 6 се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на 
Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за наставници во 
основното и средното образование. 

Со членот 7 се уредува влегувањето во сила на законот.

II.МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Со оглед на тоа што со предлог закон  се врши изменување на членовите 
13,22,27,28 и 30 од Законот  за наставници во основното и средното 
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 на Законот за 
наставници во основното и средното образование се очекува елиминирање на 
штетните последици по учениците и наставниците од екстерното тестирање, со 
кое се кршеа уставните начела како и начелата на кои се заснова Законот за 
наставниците во основното и средното образование.



ТЕСКСТ НА ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА НАСТАВНИЦИ ВО ОСНОВНИТЕ И 
СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА КОИ СЕ  МЕНУВААТ 

Член 13

Работните должности на наставникот во училиштето опфаќа воспитно-
образовната и други видови професионална работа во училиштето: 

- планирање на воспитно-образовната работа во пишана или електронска 
форма; 
- подготовка за настава (избор/изработка на наставни средства и дидактички 
помагала); 
- изведување на наставни и воннаставни активности; 
- ги оценува постигањата на учениците; 
- учество во интерно и екстерно проверување на постигањата на учениците; 
- водење на педагошка документација и евиденција; 
- соработка со родители; 
- соработка со директорот, стручните соработници и другите органи на 
училиштето; 
- работа во стручните активи и другите стручни тела и комисии; 
- вршење на задачи на одделенски/класен раководител; 
- собирање и обработка на податоци во врска со воспитно-образовната и друга 
работа; 
- менторство на ученици; 
- учествува во реализација на испитите од државната матура, 
- учествува во реализација на екстерното проверување на постигањата на 
успехот на учениците, 
- планирање и учество во стручно усовршување; 
- реализирање на дополнителна и додатна настава за учиниците; 
- уредување на кабинети, збирки, училишни работилници, вежбални, 
игралишта, насади итн.; 
- организирање на културни спортски и други општо корисни и хумани акции во 
кои учествуваат учениците; 
- водење слободни ученички активности и работа со ученици на проекти и 
истражување; 
- подготвување и водење ескурзии, излети, натпревари, настава во природа, 
летување, логорување што ги организира училиштето; 
- вршење на други работи определени со годишната програма за работа; 
- учество на истражувачки проекти и други активности за унапредување на 
воспитно-образовната работа и 
- водење на портфолио (дел од професионалното досие).



Член 22

(1) За сопственото стручно усовршување наставникот прави личен план 
за професионален развој за секоја учебна година врз основа на 
самоевалуацијата во однос на основните професионални компетенции, 
резултатите од интегралната евалуација, екстерните оценувања на знаењата 
на учениците, извештаите од посети на советници од Бирото за развој на 
образованието, Центарот за стручно образование и обука и Државниот 
просветен инспекторат.

(2) Планот од став (1) на овој член го одобрува директорот на 
училиштето на предлог на тимот за професионален развој во училиштето.

(3) Тимот за професионален развој го сочинуваат еден наставник од 
соодветниот стручен актив на наставници во училиштето, педагог и/или 
психолог во училиштето.

(4) Формата и содржината на личниот план за професионален развој го 
уредува министерот, на предлог на Бирото за развој на образованието и 
Центарот за стручно образование и обука.

Член 27

(1) Наставник може да напредува во звање наставник-ментор доколку: 
- има најмалку пет години работно искуство како наставник, 
- да има лиценца за наставник,  
- ги исполнува професионалните стандарди за наставник-ментор, 
- најмалку еднаш е на објавениот извештај со резултати од спроведеното 
екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците во редот на 
20% на наставниците кај кои има најмали отстапувања во добиените 
показатели и 
- во последните пет години да не е на објавениот извештај со резултати од 
спроведеното екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците 
во редот на 20% на наставниците кај кои има најголеми отстапувања во 
добиените показатели и 
- оценет е со оценка не помала од четири (4) при вреднувањето на работата на 
наставниците од спроведена последна инегрална евалуација.

(2) Барањето за напредување во звање наставник - ментор се доставува до 
Министерството со следнава документација: 
- потврда од училиштето дека има најмалку пет години работно искуство како 
наставник, во која е наведен периодот на работното искуство, 
- диплома или уверение за завршено соодветно образование или копија 
заверена на нотар, 
- доказ дека е оценет со оценка не помала од четири (4) при вреднувањето на 
работата на наставниците од спроведени две последни интегрални евалуации, 
- доказ за исполнетоста на професионалните стандарди за наставник-ментор 
од доказите содржани во професионалното досие на наставникот, 



- извештај од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија за остварен работен стаж на наставникот, 
- лиценца за наставник од Академијата за наставници и  
- уверение за државјанство.

(3) Образецот на барањето од ставот (2) на овој член и потребната 
документација за напредување во звање ги пропишува министерот надлежен 
за работите од областа на образованието во согласност со министерот за 
информатичко општество и администрација.

(4) Овластеното службено лице од Министерството кое ја води постапката од 
ставот (1) на овој член е должно во рок од три дена од денот на приемот на 
барањето за напредување во звање, по службена должност да побара 
документација од ставот (2) алинеи 6, 7 и 8 на овој член за која надлежниот 
јавен орган води службена евиденција.

(5) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој е побарана 
документацијата од ставот (2) алинеи 6, 7 и 8 на овој член е должно да ја 
достави бараната документација во рок од три дена од денот на приемот на 
барањето.

(6) Комисијата од членот 29 став (1) од овој закон е должна да ја направи ранг-
листата од членот 29 став (3) од овој закон во рок од 90 дена од денот на 
приемот на барањето од ставот (2) на овој член.

Член 28

(1) Наставник-ментор може да напредува во звање наставник-советник 
доколку: 
- има најмалку 12 години работно искуство, од кои три години во звањето 
наставник-ментор, 
- да има лиценца за наставник,  
- ги исполнува професионалните стандарди за наставник-советник, 
- најмалу двапати е на објавениот извештај со резултати од спроведеното 
екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците во редот на 
20% на наставниците кај кои има најмали отстапувања во добиените 
показатели и 
- во последните десет години да не е на објавениот извештај со резултати од 
спроведеното екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците 
во редот на 20% на наставниците кај кои има најголеми отстапувања во 
добиените показатели и 
- оценет е со оценка не помала од четири (4) при вреднувањето на работата на 
наставниците од спроведени две последни интегрални евалуации.

(2) Барањето за напредување во звање наставник - советник се доставува до 
Министерството со следната документација: 
- потврда од училиштето дека има најмалку 12 години работно искуство како 
наставник, во која е наведен периодот на работното искуство, 
- доказ за стекнато звање наставник - ментор, 
- диплома или уверение за завршено соодветно образование или копија 



заверена на нотар, 
- доказ дека е оценет со оценка не помала од четири (4) при вреднувањето на 
работата на наставниците од спроведени две последни интегрални евалуации, 
- доказ за исполнетоста на професионалните стандарди за наставник - ментор 
од доказите содржани во професионалното досие на наставникот, 
- извештај од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија за остварен работен стаж на наставникот, 
- лиценца за наставник од Академијата за наставници и  
- уверение за државјанство.

(3) Образецот на барањето од ставот (2) на овој член и потребната 
документација за напредување во звање ги пропишува министерот надлежен 
за работите од областа на образованието во согласност со министерот за 
информатичко општество и администрација.

(4) Овластеното службено лице од Министерството кое ја води постапката од 
ставот (1) на овој член е должно во рок од три дена од денот на приемот на 
барањето за напредување во звање, по службена должност да побара 
документација од ставот (2) алинеи 5, 6 и 7 на овој член за која надлежниот 
јавен орган води службена евиденција.

(5) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој е побарана 
документацијата од ставот (2) алинеи 6, 7 и 8 на овој член е должно да ја 
достави бараната документација во рок од три дена од денот на приемот на 
барањето.

(6) Комисијата од членот 29 став 1 од овој закон е должна да ја направи ранг-
листата од членот 29 став 3 од овој закон во рок од 90 дена од денот на 
приемот на барањето од ставот 2 на овој член.

Член 30

(1) На наставникот му се одзема стекнатото звање ако: 
- со правосилна одлука му е изречена мерка забрана за вршење професија, 
дејност или должност и 
- со правосилна судска одлука е осуден на казна затвор во траење над шест 
месеци.

(2) Постапка за преиспитување на стекнатото звање покренува училиштето 
ако: 
- наставникот има континуиран прекин на работен однос или мирување на 
работен однос во воспитно-образовна установа повеќе од три години, 
- на две последователни интегрални евалуации наставникот е оценет со 
оценка помала од четири (4), 
- е двапати на објавениот извештај со резултати од спроведеното екстерно 
проверување на постигањата на успехот на учениците во редот на 20% на 
наставниците кај кои има најголеми отстапувања во добиените показатели или 
- не го реализира планот за личен професионален развој и како резултат на 



тоа на наставникот му е доделен поддржан професионален развој во одреден 
временски период.

(3) Постапката за преиспитување на стекнатото звање не се покренува ако 
наставникот има континуиран прекин на работен однос во воспитно-образовна 
установа повеќе од три години заради упатување на стручно усовршување од 
страна на работодавачот.

(4) Иницијатива за одземање на стекнатите звања покренува директорот на 
училиштето во коешто наставникот работи и ја доставува до Министерството.

(5) Министерот формира Комисија за одземање и преиспитување на звањата 
на наставниците, составена од три члена, од кои еден е од редот на 
вработените во Бирото за развој на образованието, еден од Државниот 
просветен инспекторат и еден од репрезентативниот синдикат на наставници.

(6) Комисијата дава предлог за одземање на звањето или предлог за одбивање 
на инцијативата на директорот, до министерот.

(7) Министерот врз основа на предлогот од став (6) на овој член донесува 
решение.

(8) Против решението на министерот од став (7) на овој член може да се 
поднесе жалба до Државна комисија за одлучување во управна постапка и 
постапка од работен однос во втор степен во рок од 15 дена од денот на 
приемот на решението.


