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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 средното образование 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 укинување на екстрното тестирање 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 предлогот на Законот 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 средното образование.  

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 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 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 наставниците во основното и во 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 законот да се донесе по скратена 
постапка. 



ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 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, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15 98/15,145/15, 30/2016 И 
127/2016), во членот  9-а став 2 алинеја 3 зборовите: „и екстерно проверување 
на постигањата на учениците “се бришат.

Член 2

Во членот 9-д став 2 зборовите: „и екстерното проверување на 
постигањата на учениците “ се бришат .

Член 3 

Во член 29-а став 2 зборовите: „ ,како и резултатите од екстерната 
евалуација содржани во годишниот извештај за работа на наставниците и 
стручните соработници од страна на Државниот испитен центар “ се бришат.

Член  4

Во членот 42 став 7 зборовите: „резултатите од екстерното проверување 
запишани во додаток на свидетелство “ се бришат. 

Член 5 

Членот 45-а се менува и гласи:

„ 1 Следењето и проверувањето на напредокот и постигањето на успехот 
на учениците се врши со интерно проверување.

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

3. 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 6

Член 45-б се брише.

Член 7

Член 45-в се брише. 



Член 8

Во член 69 ставот 8 се менува и гласи:

„При напредувањето на наставниците во соодветното звање од ставот 3 
на овој член, училишната комисија задолжително ја зема предвид евалуацијата 
на професионалното досие на наставникот.“

Ставот 12 се менува и гласи:
„При напредувањето на наставниците во соодветното звање од ставот 

11 на овој член, комисијата формирана од министерот задолжително ја зема 
предвид евалуацијата на професионалното досие на наставникот.“

Член  9

Членот 70-а се брише.
     
       Член 10

Во член 73 став(1) зборовите: „додаток на свидетелство“ се бришат .

Член 11 

Во член 75 став(1) зборовите: „додатокот на свидетелството,“ се бришат.
Во ставот (2) зборовите: „ и додаток на свидетелство “ се бришат. 

Член 12

Член 89-б се менува и гласи:

„ 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. 

Барање за вонредна интегрална евалуација до Државниот просветен 
инспекторат можат да поднесат советот на општината, односно Советот на 
градот Скопје, градоначалникот или советот на родителите. “

Член 13

Во член 92 став 2 алинејата 4 се брише.

       Член 14

Во член 93 став 1 алинејата 7 се брише.



      Член 15

Во член 96 став 1 алинејата 3 се брише.

Член 16

Членот 110 се брише. 

Член 17

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

Член 18

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



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

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

Со членот 1 во членот 9-а поради конзистентност во целта за укинување на 
ектерното тестирање се предвидува укунување на обврската за обезбедување 
на податоци неопходни за функционирање на други потсистеми, поточно за 
екстерно проверување на постигањата на учениците.

Во членот 2 се превидува изменување на член 9-д, каде е содржана 
обрвската за чување на личните податоци. Со оглед на тоа што се предлага 
целосно укинување на екстерното тестирања, такви податоци не треба и нема 
да постојат. 

Со член 3 членот 29-а се менува поради укинување на резултатите од 
екстерната евалуација содржани во годишниот извештај за работа на 
наставниците и стручните соработници од страна на Државниот испитен 
центар како елемент во програмата за развој на училиштето што ја донесува 
училишниот одбор, со која се обезбедува квалитет на наставата. 

Во ченот 4 со кој се изменува членот 42 се предлага резултатаите од 
ектерното тестирање запишани во свидетелставата да не бидат дополнителен 
критериум за запишување на ученици во средните училишта.

Со член 5 членот 45-а став (1) се менува и се укинува екстерното 
проверување како следење и проверување на напредокот и постигањето на 
успехот на учениците, а се бришат и ставовите од 3 до 22 со кои се регулираше 
начинот на полагање на екстерното тестирање.  

Со член 6 членот 45-б се укинува поради укинување на спроведувањето на 
екстерното тестирање.  

Со член 7 членот 45-в се укинува поради укинување на спроведувањето на 
екстерното тестирање.  

Со член 8 во членот 69 ставот (8) го укинува задолжителното земање 
предвид на резултатите од екстерното проверување од страна на училишната 
комисија како услов за напредување на наставниците во соодветни звања и 
ставот (12) го укинува задолжителното земање предвид на резултатите од 
екстерното проверување од страна на комисија формирана од министерот како 
услов за напредување на наставниците и стручните соработници во соодветни 
звања.  

Во член 9 се предлага бришење на членот 70-а во целост, поради 
укинување на резултатите од екстерното тестирање како мерило на оценување 
на објективноста и професионалноста на наставникот во вреднувањето на 
постигнувањето на успехот на ученикот. 

Во членовите 10 и 11 се брише додатокот на свидетелство кој е предвиден 
за внесување на оценките од екстерното тестирање. 

Со членот 12 се предлага менување на членот 89-а и се предлага да се 
врши само  вонредна  интегрална  евалуација   доколку Државниот просветен 
инспекторат  оцени  дека  во  училиштето  битно  е нарушен  воспитно-
образовниот  процес, а не и екстерно оценување како дополнителна санкција 
во случај да не се отстранети контатираните недостатоци.  



Членот 13 се однесува на измена на членот 92 каде се регулирани 
обврските на директорот на јавната установа и се предвидува на бришење на 
неговите надлежности околу формирање и раководење со училишната 
комисија за екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците.

Со членот 14 се изменува членот 93 и се предлага укунување на еден од 
основите за разрешување на директорот, а кој е поврзан со резулатите од 
ектерното проверување. 

Член 15 предвидува изменување на членот 96, со кој се укинува 
надлежноста на наставничкиот совет  за  усвојување на интерниот распоред за 
екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците. 

Со член 16 се брише членот 110 со што се елиминираат глобите кои се 
предвидени во случај на прекршоци за време на екстерното тестирање за 
однесувањето на тестаторот и помошникот тестатор.

Со членот 17 се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието 
на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за средното 
образование.

Со членот 18 се уредува влегувањето во сила на законот.

II.МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Со оглед на тоа што со овој предлог закон се врши изменување на 
членовите 9-а, 9-д, 29-а, 42, 45-а,45-б, 46-в, 46, 69, 70-а. 89-б, 92, 93 96 и 110 
од Законот за 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 
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 средното образование.



ТЕКСТ НА ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ КОИ СЕ  МЕНУВААТ 

Член 9-а

(1) Средното училиште собира, обработува, чува, испраќа и користи податоци 
содржани во збирките на податоци согласно со прописите за заштита на 
личните податоци, за потребите на интегрираната база на податоци која ја 
води Министерството.

(2) Збирките на податоци од ставот (1) на овој член се водат за следниве цели: 
- унапредување на процесите и процедурите потребни за управувањето со 
човечките ресурси, финансиите и инфраструктурата во средните училишта, 
- обезбедување навремени, конзистентни, целосни и точни податоци што ќе 
претставуваат поддршка на процесот на донесување одлуки, спроведувањето 
на образовната политика и планирањето на реформите во средното 
образование, 
- обезбедување на податоци неопходни за функционирање на други 
потсистеми (електронски дневник, државна матура, училишна матура, завршен 
испит и екстерно проверување на постигањата на учениците) во средното 
образование и 
- ефикасно управување со распределбата на средствата во 
децентрализираниот образовен систем, планирањето на изградба и 
реконструкцијата на училишната инфраструктура и унапредувањето на 
професионалниот развој на вработените во средните училишта.

Член 9-д

(1) Директорот на средното училиште, од редот на вработените во училиштето 
овластува лице, односно лица за обработка на личните податоци од членот 9-в 
од овој закон.

(2) Лицата од ставот (1) на овој член имаат обврска личните податоци да ги 
чуваат во тајност. До личните податоци пристап можат да имаат и други 
овластени стручни лица овластени од министерот, на кои овие податоци им се 
потребни поради реализација на државната матура, училишната матура, 
завршниот испит и екстерното проверување на постигањата на учениците и 
електонскиот дневник, согласно со закон.

Член 29-а
Средното училиште на секоја втора година врши самоевалуација на работата 
научилиштето.

За обезбедување квалитет на наставата училишниот одбор на секои четири 
години донесува програма за развој на училиштето, во која се земени предвид 
резултатите од самоевалуацијата спроведена од страна на училишната 
комисија во соработка со Бирото за развој на образованието и Центарот за 
стручно образование и обука, советодавната и стручната помош од Бирото за 



развој на образованието, препораките од извештајот од интегралната 
евалуација спроведена од страна на Државниот просветен инспекторат, како и 
резултатите од екстерната евалуација содржани во годишниот извештај за 
работа на наставниците и стручните соботници од страна на Државниот 
испитен центар.

Извештајот со резултатите од самоевалуацијата училиштето го доставува до 
Државниот испитен центар.

Начинот, постапката и подрачјата за вршењето на самоевалуацијата на 
средните училишта, поблиску ги пропишува министерот.

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 додаток на свидетелство 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. За екстерното проверување на постигањата на 
успехот на учениците Државниот испитен центар обезбедува апликација со 
пробни тестови на кои учениците може да вежбаат.

(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, а 
надворешните набљудувачи за реализацијата на тестирањето, ги определува 
Државниот испитен центар избрани по пат на јавен конкурс, на чија содржина 
согласност дава Министерството. 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.

(7) Училишната комисија е должна за секоја испитна просторија да определи 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.

(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) 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.

(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.

(19) 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.

(20) 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.

(21) Резултатите од екстерното проверување на постигањето на успехот на 
учениците од ставот (14) на овој член училиштето ги запишува во додатокот на 
свидетелството за завршена година на образование.

(22) 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 резултатот недоволен (1) во додатокот на свидетелството..

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

(24) Резултатите запишани во додаток на свидетелството од ставот (21) на овој 
член се еден од критериумите за запишување на ученикот на високообразовна 
установа.

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

(26) 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.

(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 45-б

Училишната комисија е должна согласно со генералниот распоред од членот 
45-а став 8 на овој закон да организира дополнителен термин за екстерно 
проверување на  постигањата на успехот на учениците кои поради болест или 
други оправдани причини не биле во можност екстерно да бидат проверени.

Начинот на организирање и спроведување на екстерното проверување ги 
пропишува министерот по предлог на Државниот испитен центар.

Член 45-в

Ученикот или родителот има право да поднесе писмен приговор до училишната 
комисија и да направи увид на тестот од екстерното тестирање, во рок од три 
дена од денот на соопштувањето на резултатите.

Доколку училишната комисија утврди содржински или технички и недостаток на 
едно или повеќе прашања на кои приговара ученикот, односно родителот, го 
внесува приговорот во електронскиот систем за екстерно тестирање веднаш по 
приемот.

Внесениот приговор од ставот 2 на овој член кој има содржински недостаток го 
разгледува Комисија за приговори која е составена од три члена од кои еден е 
советник од конкретна област од Бирото за развој на образованието, односно 
Центарот за стручно образование и обука, а двајца се номинирани/определени 
од Државниот испитен центар, од кој еден е задожително од редот на 
советниците од Државниот испитен центар.

Доколку Комисијата од став 3 на овој член има потреба од превод на 
приговорите, Државниот испитен центар е должен да обезбеди преведувач на 
албански и/или турски јазик.

Комисиите за приговори по области ги формира Државниот испитен центар.

Внесениот приговор во електронскиот систем за екстерно тестирање кој има 
технички недостаток го разгледува Комисија за технички приговори која е 
составена од три члена од редот на вработените во Државниот испитен 
центар.

Комисиите од ставовите 3 и 6 на овој член се должни да одлучат по приговорот 
во рок од три дена од денот на завршувањето на рокот за приговори.“

Член 46

Општиот успех на  ученикот се  утврдува врз основа  на годишните оценки од 
сите задолжителни предмети на крајот на годината, 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 69

(1) Наставниците и стручните соработници во средното училиште се 
усовршуваат, оспособуваат и напредуваат во звања.

(2) Наставникот и стручниот соработник кои за прв пат се вработуваат во 
училиште се со звање наставник - приправник и стручен соработник - 
приправник.

(3) Наставник - приправник може да напредува во звањата наставник, 
наставник - ментор и наставник - советник.

(4) Стручниот соработник - приправник може да напредува во звањата стручен  
соработник, стручен соработник - ментор и стручен соработник - советник.

(5) Напредување на наставниците и стручните соработници во звањата 
наставник, наставник - ментор, стручен соработник и стручен соработник - 
ментор го врши училишна комисија која ја формира директорот на училиштето.

(6) Комисијата од ставот (5) на овој член е составена од двајца наставници, 
педагог, односно психолог во училиштето, еден родител, директорот на 
училиштето, член на училишниот одбор кој е претставник од основачот, 
советник од Бирото и советник од Центарот за стручно образование и обука.

(7) Наставниците за членови во комисијата од ставот (6) на овој член ги избира 
наставничкиот совет во училиштето, родителот го избира советот на родители 
на училиштето, а членот од училишниот одбор го избира училишниот одбор.

(8) При напредувањето на наставниците во соодветното звање од ставот (3) на 
овој член, училишната комисија задолжително ги зема предвид резултатите од 
екстерното проверување содржани во извештајот за работата на наставниците, 
како и од евалуацијата на професионалното досие на наставникот.

(9) При напредувањето на стручните соработници во соодветното звање од 
ставот (4) на овој член, училишната комисија задолжително ги зема предвид 
резултатите од евалуацијата на професионалното досие на стручниот 
соработник.

(10) Наставникот и стручниот соработник кој е незадоволен од извршениот 
избор за напредување во звање согласно со ставот (5) на овој член има право 
на приговор до училишниот одбор во рок од осум дена од денот на 
објавувањето на списокот на наставници и стручни соработници кои 
напредуваат во звање.

(11) Напредувањето на наставниците и стручните соработници во звањата 
наставник - советник и стручен соработник - советник го врши комисија 
формирана од министерот.



(12) При напредувањето на наставниците во соодветното звање од ставот (11) 
на овој член, комисијата формирана од министерот задолжително ги зема 
предвид резултатите од екстерното проверување содржани во извештајот за 
работата на наставниците, како и од евалуацијата на професионалното досие 
на наставникот.

(13) При напредувањето на стручните соработници во соодветното звање од 
ставот (11) на овој член, комисијата формирана од министерот задолжително 
ги зема предвид  резултатите од евалуацијата на професионалното досие на 
стручниот соработник.

(14) Средното училиште по завршувањето на секоја учебна година може да 
врши напредување на двајца вработени од редот на наставниците и стручните 
соработници во секое од звањата од ставот (5) на овој член и може да 
предложи двајца од вработените од редот на наставниците и стручните 
соработници да напредуваат во звањата од ставот (11) на овој член на предлог 
на наставничкиот совет, ако има до 50 вработени наставници и стручни 
соработници.

(15) Средното училиште по завршувањето на секоја учебна година може да 
врши напредување на тројца од вработените од редот на наставниците и 
стручните соработници во секое од звањата од ставот (5) на овој член и може 
да предложи тројца од вработените од редот на наставниците и стручните 
соработници да напредуваат во звањата од ставот (11) на овој член на предлог 
на наставничкиот совет, ако има над 51 вработен наставник и стручтн 
соработник.

(16) Наставник и стручен соработник може да напредува во следното звање по 
четири години во постапка утврдена со овој закон.

(17) Наставникот и стручниот соработник кој е незадоволен од извршениот 
избор за напредување во звање согласно со ставот (11) на овој член има право 
на приговор до Државната комисија за одлучување во управна постапка и 
постапка од работен однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на 
објавувањето на списокот на наставници и стручни соработници кои 
напредуваат во звање. 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.

(18) Платата на наставникот и на стручниот соработник е според стекнатото 
звање.

(19) Начинот на стручното усовршување, оспособување и напредување на 
наставниците и стручните соработници во звања го пропишува министерот по 
предлог на Бирото, Центарот за стручно образование и обука, Државниот 
испитен центар и Државниот просветен инспекторат.

Член 70-a



(1) Врз основа на резултатите од екстерното проверување на постигањата на 
успехот на учениците се оценува објективноста и професионалноста на 
наставникот во вреднувањето на постигнувањата на успехот на ученикот.
(2) Оценувањето од ставот (1) на овој член се врши со споредување на 
резултатите на екстерното проверување на постигањата на ученикот со 
годишната оценка на ученикот по соодветниот предмет за што Државниот 
испитен центар изготвува збирен извештај со резултати од спроведеното 
екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците (во 
натамошниот текст: извештајот).
(3) Извештајот од ставот (2) на овој член се изготвува врз основа на средната 
вредност изразена во проценти од резултатите на екстерното проверување на 
постигањата на учениците со годишните оценки на ученикот за кои нема 
отстапување и за кои отстапувањето е поголемо од една оценка.
(4) По исклучок, извештајот од ставот (2) на овој член се проширува со 
наставниците кои имаат отстапување од добиените показатели како 
последниот наставник од листата.
(5) Државниот испитен центар го доставува извештајот до секое средно 
училиште во втората недела на месец септември во тековната година. По 
исклучок, доколку во периодот кога се доставува извештајот од овој став се 
одржуваат избори за претседател на Република Македонија, за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија, односно за членови на 
советите на општините и Советот на градот Скопје и за избор на градоначалник 
на општина и градоначалник на град Скопје, извештајот се доставува првиот 
нареден ден по завршувањето на изборите.
(6) Процентот на најголеми отстапувања од добиените показатели е 100%, кога 
има отстапување од четири оценки од оценката добиена од проверувањето и 
годишната оценка од наставникот.
(7) Процентот на најмали отстапувања од добиените показатели е 0%, кога 
нема отстапување од оценката добиена од проверувањето и годишната оценка 
од наставникот.
(8) Врз основа на објавениот извештај со резултати од спроведеното екстерно 
проверување на постигањата на успехот на учениците, на првите 50% од 
наставниците од 20% кај кои има најмали отстапувања во добиените 
показатели им се зголемува платата за наредната година во траење од девет 
месеци за 10% од основицата на платата што ја примале во август.
(9) Ако наставникот од ставот (8) на овој член три години едноподруго е на 
извештајот во првите 50% од наставниците од 20% кај кои има најмали 
отстапувања во добиените
показатели, платата од ставот (8) на овој член му се исплаќа до престанокот на 
работниот однос.
(10) Врз основа на доставениот извештај на 20% од наставниците кај кои има 
најголеми отстапувања во добиените показатели им се обезбедува соодветна 
стручна советодавна помош, која ја обезбедува Бирото.
(11) На наставник кој и по две години од добивањето на стручната помош, 
повторно ќе биде во групата на наставници кај кои има најголеми отстапувања 
во добиените показатели, му престанува работниот однос.
(12) Решение за престанок на работниот однос на наставникот донесува 
директорот на основното училиште.
(13) Против решението на директорот од ставот (12) на овој член наставникот 
може да поднесе тужба до надлежен суд.



(14) Решение за зголемување на платата на наставникот согласно со ставовите 
(8) и (9) на овој член, донесува директорот на училиштето. Исплатата на 
платата со зголемување започнува од 1 јануари наредната година по 
доставувањето на извештајот.
(15) Решението од ставот (14) на овој член се доставува до министерството 
најдоцна 15 дена од денот на доставувањето на извештајот, а ќе започне да се 
применува од 1  јануари наредната година.
(16) Начинот на изготвување на збирниот извештај со резултати од 
спроведеното екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците, 
како и начинот на утврдувањето на процентот на најголеми, односно најмали 
отстапувања од добиените показатели го пропишува министерот, на предлог 
на Државниот испитен центар.

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, додаток на свидетелство, уверение за 
стручно оспособување, уверение за работно оспособување, ученичка книшка и 
преведница.

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, додатокот на 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 и додаток на свидетелство да се изгуби или уништи средното 
училиште издава втор примерок.

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 92

Директорот на јавно училиште, односно органот на раководење на 
приватното средно училиште ја организира и раководи воспитно-образовната и 
друга работа,  самостојно  донесува  одлуки,  го  застапува  училиштето  пред  
трети  лица  и  е одговорен за законитоста на работата на училиштето.

Во остварувањето на обврските и раководењето од став 1 на овој член 
директорот: 
- ја предлага годишната програма за работа и презема мерки за нејзино 
спроведување; 
- ги извршува одлуките на училишниот одбор; 
- врши избор на наставници и стручни соработници и друг административно-
технички кадар; 
- формира и раководи со училишната комисија за екстерно проверување на 
постигањата на успехот на учениците; 
- врши контрола врз начинот на водењето на професионалните досиеја 
утврдени во членот 68 став 4 од овој закон; 
- одлучува за распоредување на наставници, стручни соработници и друг 
административно-технички кадар; 
- одлучува за престанок на работниот однос на наставниците и стручните 
соработници и друг административно-технички кадар; 
- поднесува  извештај  за  успехот  и  за  постигнатите  резултати  во  воспитно-
образовната работа до Биро за развој на образованието; 
- го реализира планот од годишната програма за посета на часови на 



наставниот кадар во училиштето во соработка со стручната служба во 
училиштето, за што составува препораки и забелешки од остварената посета 
кои се приложуваат кон професионалното досие на наставникот, 
 - поднесува  извештај  за  реализација  на  годишната  програма  до  
министерството, а за општинските училишта и до општината, односно Градот 
Скопје и 
- врши и други работи предвидени со закон и со статутот на училиштето.

Директорот на државното училиште поднесува извештај за 
материјалното работење на училиштето  во текот на учебната година до 
училишниот одбор и до Министерството, а директорот на општинското, 
односно училиштето на Град Скопје до училишниот одбор на училиштето и до 
надлежниот орган на единицата на локалната самоуправа.

Министерот, односно органот на локалната самоуправа имајќи го 
предвид мислењето на училишниот одбор, а во основа  на  извештаите на 
директорите на јавните училишта, ја оценува нивната работа.

Член 93

Директорот на јавното училиште може да биде разрешен особено: 
- на лично барање; 
- во случај на направена повреда при извршување на закони, други прописи и 
општи акти утврдена од страна на Државниот просветен инспекторат и 
- ако не ја остварува програмата за работа и не се реализираат плановите и 
програмите за воспитно-образовна работа 
- ако по негова вина е нанесена штета на учениците, односно на нивните 
родители или старатели и на општествената заедница 
- ако дозволи исплаќање на средства кои не се утврдени во годишниот 
финансиски план на училиштето; 
- ако дозволи организирање на дејности и активности што се во спротивност со 
плановите и програмите; 
- ако три години во текот на неговиот мандат најмалку 10% од наставниците и 
стручните соработници вработени во училиштето се најдат во групата на 
наставници и стручни соработници кои покажуваат најслаби резултати од 
екстерното проверување содржани во годишниот извештај за работа на 
наставниците и стручните соработници.

(2) Директорот на средното училиште се разрешува во рок од 15 дена од 
страна на градоначалникот, пред истекот на мандатот, ако не постапи согласно 
член 70-а ставовите (11) и (12) од овој закон.

(3) Директорот се разрешува од страна на министерот во рок од 15 дена по 
истекот на рокот од став (2) на овој член, доколку градоначалникот не постапи 
согласно став (2) на овој член.

Член 96

Наставничкиот совет: 
- дава  мислења  по  предлогот  на  годишната  програма  за  работа  и  го  



следи  нејзиното извршување; 
- го разгледува и утврдува успехот на учениците и работата на други стручни 
органи; 
- го усвојува интерниот распоред за екстерното проверување на постигањата 
на успехот на учениците, 
- го разгледува годишниот извештај за работа на наставниците и стручните 
соработници и Националниот извештај за работа на наставниците и стручните 
соработници и предлага соодветни мерки, 
- дава предлози за напредување на наставниците и стручните соработници во 
училиштето, 
- им одобрува на ученици завршување две години во една учебна година; 
- го  разгледува  остварувањето  на  планот  и  програмата  и  презема  мерки  
за  нивно извршување; 
- донесува одлуки по приговори на ученици за утврдени оценки; 
- го разгледува извештајот за извршен стручен надзор, предлага соодветни 
мерки и 
- врши и други работи утврдени со овој закон и статутот на училиштето

Член 110

(1) Глоба во износ од 800 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на одговорното лице во правното лице ако дозволи 
тестаторот и помошникот на тестаторот да се од редот на наставниците по 
предметот по кој се врши екстерното проверување на постигањата на успехот 
на учениците (член 45-а став (11).

(2) Глоба во износ од 400 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на наставниците ако постапуваат спротивно на член 45-а 
став (8).

(3) Глоба во износ од 400 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за на тестаторот и помошникот на тестаторот ако дава било какви 
информации во врска со одговорите на прашањата (член 45-а став (10).

(4) Глоба во износ од 400 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на тестаторот и помошникот на тестаторот ако се од редот 
на наставниците по предметот по кој се врши екстерното проверување (член 
45-а став (11).

(5) За секоe наредно повторување на прекршоците од ставовите (1) до 
(4) на овој член во тековната учебна година се изрекува глоба во двоен износ.


