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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 и дополнување на Законот за учебници за 
основно и средно образование се врши доуредување и допрецизирање на  
процедурите и постапките за набавка и обезбедување на учебници за учениците 
во основните и средните училишта во Република Македонија.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Целта на предложените законски решенија е да се доуредат и 
допрецизираат  процедурите и постапките за набавка и обезбедување на учебници 
за учениците во основните и средните училишта во Република Македонија, а со 
крајна цел да се обезбедат квалитетни учебници за учениците.

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

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

Овој закон не предизвикува фискални импликации.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ 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.

            Средствата се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.
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V.  СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОН ЗА УЧЕБНИЦИ ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО 
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.

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

Од донесувањето на предложениот закон не произлегуваат обврски за 
измена на друг закон.

Од Предлог-законот произлегува обврска за донесување на општи акти.
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ПРЕДЛОГ - ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕБНИЦИ ЗА 
ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Во Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 98/08, 99/09, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 
120/13, 29/14, 146/15, 217/15 и 30/16), во членот 6 се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Издавачот има право да го пушти во слободна продажба одобрениот 
учебник, по цена по која Министерството го откупува истиот.”

Член 2

Членот 10 се менува и гласи:

„(1) Автор на учебник е лице со завршено најмалку високо образование од 
областа на која припаѓа наставниот предмет за кој е наменет учебникот и кој има 
најмалку десет години работно искуство како наставник или соработник во високо 
образование, односно како наставник во основно или средно образование по 
соодветниот наставен предмет за кој е наменет учебникот.

(2) Автор на учебник може да биде и лице со најмалку високо образование 
кое е соодветно според наставната програма за предметот за кој е наменет 
учебникот и кој има најмалку десет години работно искуство како наставник или 
соработник во високото образование, односно како наставник во основно или 
средно образование соодветно според наставната програма за предметот за кој е 
наменет учебникот.”

Член 3

           Членот 13 се менува и гласи:

„(1) Педагошката служба објавува јавен повик за доставување барања за 
одобрување учебник по странски јазик на својата веб страна и на веб страната на 
Министерството. 

(2) Јавниот повик од став (1) на овој член трае најмалку десет дена, а 
најмногу три месеци, од денот на неговото објавување. 
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(3) За употреба на учебник по странски јазик одобрение може да побара 
домашен издавач, како и издавач од друга држава во која е регистриран за 
издавачка дејност, преку законски застапници во Република Македонија.

(4) Одобрение за употреба на учебник по странски јазик дава Педагошката 
служба.

(5) Министерството може да откупи потребен број на одобрени учебници по 
странски јазици, заради обезбедување на бесплатни учебници во основното и 
средното образование. 

 (6) Ако одобрениот учебник за странски јазик е заменет со ново издание  од 
страна на издавачот, а измените не претставуваат повеќе од 30% од содржината 
на учебникот и се во согласност со наставната програма, за новото издание на 
учебникот може да се издаде ново решение за употреба на учебникот.

(7) За употреба на учебникот од став (6) на овој член, издавачот поднесува 
барање до Педагошката служба, по што директорот на Педагошката служба 
формира комисија која треба да даде мислење дали во учебникот има измени 
повеќе од 30% од содржината на учебникот и дали измените се во согласност со 
наставната програма. 

(8) Комисијата од ставот  (7) на овој член е составена од:

- еден наставник од  факултетите од областа на  наставниот предмет за кој 
е наменет учебникот со најмалку десет години работно искуство како наставник 
односно соработник во високото образование и 

- двајца наставници од основното, односно средното образование 
соодветно за наставниот предмет за кој е наменет учебникот со најмалку десет 
години работно искуство во настава.

 (9) На членовите на комисијата од ставот (8) на овој член им следи 
надомест чија висина со посебен акт ја пропишува министерот, врз основа на 
обемот и сложеноста на работата по учебник. 

 (10) Комисијата од ставот (8) на овој член мислењето го доставува 
најдоцна во рок од 15 дена од денот на нејзиното формирање, до директорот на 
Педагошката служба.

(11) Врз основа на мислењето на комисијата од ставот (10) на овој член, 
директорот на Педагошката служба донесува решение за употреба на новото 
издание на учебникот од ставот (6) на овој член, односно донесува решение со кое 
се одбива барањето на издавачот.
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(12) Против одобрението од ставот (4) на овој член, односно  решението од 
ставот (11) на овој член може да се поднесе жалба до Државната комисија за 
одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во 
рок од 15 дена од денот на приемот на одобрението, односно решението.   

(13) Начинот на давање на одобрението од ставот (4) на овој член го 
пропишува министерот.

Член 4

По членот 13-в се додава нов член 13-г, кој гласи:

„Член 13-г

(1) Директорот на Педагошка служба има право да објави јавен конкурс за 
одобрување на учебник на кој можат да конкурираат издавачки куќи со адаптиран 
учебник од странство или со подготвен учебник да конкурираат автор, односно 
автори од Република Македонија.

(2) Конкурсот од ставот (1) на овој член трае најмалку еден, а најмногу до 
шест месеци, од денот на неговото објавување.

(3) На конкурсот издавачките куќи со адаптиран учебник од странство, 
односно автор/автори од Република Македонија со подготвен учебник, 
приложуваат документација наведена во членот 13-б од овој закон и 
документација наведена во членот 15 од овој закон.

(4) За одобрување на учебник по објавениот конкурс од став (1) на овој член 
се формира рецензентска комисија согласно член 16 од овој закон и се спроведува 
постапка согласно член 17 од овој закон.

(5) Доколку по објавениот конкурс од ставот (1) на овој член не се донесе 
решение за одобрување на учебник, министерот одлучува дали постапката ќе 
продолжи согласно членот 13-а од овој закон или согласно членот 17-а од овој 
закон.“

Член 5

По членот 14 се додава нов член 14-а, кој гласи:

„Член14-а

(1) Ако се констатира дека во одобрените учебници се потребни одредени 
исправки или дополнувања од стручен, методолошки, технички аспект, како и од 
аспект на превод и адаптирање, а истите не претставуваат повеќе од 30% од 
содржината на учебникот, Педагошката служба ќе достави барање до издавачите, 
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односно авторите да предложат исправки и/или дополнувања во текстот на 
учебникот во рок од 30 дена од денот на добивање на барањето.

(2) Ако во одобрените учебници се потребни одредени исправки или 
дополнувања од стручен, методолошки, технички аспект, како и од аспект на 
превод и адаптирање, а истите не претставуваат повеќе од 30% од содржината на 
учебникот, авторите или издавачот можат да предложат исправки и/или 
дополнувања до Педагошката служба, без претходно барање од страна на 
Педагошката служба.

(3) Директорот на Педагошката служба формира комисија за давање на 
мислење по доставените предлози за исправки и/или дополнувања од ставовите 
(1) и (2) на овој член, составена од:

- еден наставник од  факултетите од областа на наставниот предмет за кој 
е наменет учебникот со најмалку десет години работно искуство како наставник 
или соработник во високото образование и

- двајца наставници од основното, односно средното образование 
соодветни за наставниот предмет за кој е наменет учебникот и кои имаат најмалку 
десет години работно искуство во настава. 

 (4) На членовите на комисијата од ставот (3) од овој член им следи 
надомест чија висина со посебен акт ја пропишува министерот, врз основа на 
обемот и сложеноста на работата по учебник. 

 (5) Комисијата од ставот (3) на овој член мислењето го доставува најдоцна 
во рок од 15 дена, од денот на нејзиното формирање, до директорот на 
Педагошката служба.

(6) Ако комисијата од ставот (5) на овој член даде позитивно мислење, 
министерот донесува решение со кое потврдува дека продолжува да важи 
одлуката за употреба на учебникот.

(7) Врз основа на решението од ставот (6) на овој член, издавачот е должен 
да го издаде учебникот со исправките или дополнувањата или да испечати 
додаток на учебникот во кој се содржани исправките односно дополнувањата на 
сите јазици на кои е издаден учебникот.

(8) Ако издавачот, односно авторот не постапи согласно ставовите (1) и (7) 
на овој член, одобрението за употреба на учебникот се одзема.“
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Член 6

Во членот 16 ставот (6) се менува и гласи:

„(6) Начинот на изборот, именувањето и разрешувањето на членовите на 
рецензентската комисија, начинот на работа на рецензентската комисија,  како и 
висината на надоместокот кој им следи на членовите на рецензентската комисија 
врз основа на обемот и сложеноста на работата по учебник, ги пропишува 
министерот.“

Член 7

Во членот 23 ставот (1) се менува и гласи:

„(1) Секој учебник може да биде во употреба пет учебни години, освен 
учебниците во кои има содржини кои ученикот ги пополнува со пишување, боење, 
сечење и лепење, како и учебниците за прво, второ и трето одделение.“

По ставот (1) се додава нов став 2, кој гласи:

„(2) Педагошка служба утврдува список на учебници кои се употребуваат 
пет учебни години и список на учебници кои се заменуваат секоја учебна година и 
истите се објавуваат на веб страната на Педагошката служба и на веб страната на 
Министерството.”

Ставовите (2), (3) и (4) стануваат ставови (3), (4) и (5).

Член 8

Во членот 26 по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

   „(5) На членовите на комисијата од став (3) на овој член им следи 
надомест чија висина со посебен акт ја пропишува министерот, а врз основа на 
обемот и сложеноста на работата по учебник.”

Член 9

Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од три 
месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.
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Член 10

Учебниците кои се одобрени за употреба во основните и средните 
училишта пред денот на влегувањето во сила на овој закон, продолжуваат да се 
користат во основните и средните училишта.

Член 11

Започнатите постапки до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе 
завршат според одредбите од Законот за учебници за основно и средно 
образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 99/09, 83/10, 
36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13, 29/14, 146/15, 217/15 и 30/16).

Член 12

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија“.
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

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

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

Со членот 1 во членот 6 од законот се додава нов став 2 со кој уредува дека 
на издавачот му се дава право да го пушти во слободна продажба одобрениот 
учебник, по цена по која Министерството го откупува истиот.

Со членот 2 се менува членот 10 и се доуредуваат условите кој може да 
биде автор на учебник. 

Со членот 3 се менува членот 13 и со истиот се допрецизира постапката 
кога Педагошката служба објавува јавен повик за доставување барања за 
одобрување учебник по странски јазик.  Јавниот повик трае најмалку десет дена, а 
најмногу три месеци, а за употреба на учебник по странски јазик одобрение може 
да побара домашен издавач, како и издавач од друга држава во која е регистриран 
за издавачка дејност, преку законски застапници во Република Македонија. 
Одобрение за употреба на учебник по странски јазик дава Педагошката служба. 
Министерството може да откупи потребен број на одобрени учебници по странски 
јазици, заради обезбедување на бесплатни учебници во основното и средното 
образование. 

Со членот 4 по членот 13-в се додава нов член 13-г со кој се регулира 
постапката во случаите кога Педагошка служба објавува јавен конкурс за 
издавање на учебник на кој можат да конкурираат издавачки куќи со адаптиран 
учебник од странство или да конкурираат со подготвен учебник автор, односно 
автори од Република Македонија. Конкурсот трае најмалку еден, а најмногу до 
шест месеци.

Заради подобрување и осовременување на одобрените  учебници со 
членот 5 за употреба по членот 14 се додава нов член 14-а, кој со кој се уредува 
постапката ако во одобрените учебници се потребни одредени исправки или 
дополнувања од стручен, методолошки или технички аспект, или превод, а истите 
не претставуваат повеќе од 30% од содржината на учебникот, Педагошката 
служба може да ги повика издавачите, односно авторите да предложат исправки 
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и/или дополнувања во текстот на учебникот во рок од 30 дена од денот на 
добивање на повикот. Се дава законска можност ако во одобрените учебници се 
потребни одредени исправки или дополнувања од стручен, методолошки или 
технички аспект, како и од аспект на превод и адаптирање, а истите не 
претставуваат повеќе од 30% од содржината на учебникот, авторите или 
издавачот да можат да предложат исправки и/илиили дополнувања до 
Педагошката служба, без претходно барање од страна на Педагошката служба.  
Директорот на Педагошката служба формира комисија за давање на мислење по 
доставените предлози за исправки и/или дополнувања, а комисијата мислењето го 
доставува најдоцна во рок од 15 дена, од денот на нејзиното формирање, до 
директорот на Педагошката служба.  Врз основа на позитивното мислење на 
комисијата, министерот носи решение со кое потврдува дека продолжува да важи 
одлуката за употреба на учебникот.  Врз основа на решението, издавачот е 
обврзан да го издаде учебникот со исправките или дополнувањата или да 
испечати додаток на учебникот во кој се содржани исправките односно 
дополнувањата. Ако издавачот, односно авторот не постапи, одобрението за 
употреба на учебникот се одзема.

Со членот 6 во членот 16 со кој се менува ставот (6) се уредува начинот на 
изборот, именувањето и разрешувањето на членовите на рецензентската 
комисија, начинот на работа на рецензентската комисија,  како и висината на 
надоместокот на членовите на рецензентската комисија, врз основа на обемот и 
сложеноста на работата по учебник, ги пропишува министерот.

Со членот 7 во членот 23 ставот (1) и со истиот се уредува дека секој 
учебник може да биде во употреба пет учебни години, освен учебниците во кои 
има содржини кои ученикот ги пополнува со пишување, боење, сечење и лепење, 
како и учебниците за прво, второ и трето одделение.“  По ставот 1 се додава нов 
став 2 согласно кој директорот на Педагошка служба составува список на учебници 
кои се употребуваат пет учебни години и список на учебници кои се заменуваат 
секоја учебна година.

Со членот 8 во членот 26 се додава нов став (5) со кој на членовите од 
комисијата им следи надомест чија висина со посебен акт ја пропишува 
министерот, а врз основа на обемот и сложеноста на работата по учебник.

Со членот 9 се утврдува рокот за донесување на подзаконските акти 
утврдени со овој закон.

Членот 10 е преодна одредба согласно која учебниците кои се одобрени за 
употреба во основните и средните училишта пред денот на влегувањето во сила 
на овој закон, продолжуваат да се користат во основните и средните училишта.
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Со членот 11 се регулира дека започнатите постапки пред до денот на 
влегувањето во сила на овој закон ќе завршат според одредбите на прописите по 
кои започнале.

Со членот 12 се уредува влегувањето во сила на законот.

II.МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Со оглед на тоа што со изменување и дополнување на Законот за учебници 
за основно и средно образование се врши изменување и дополнување на членови 
од Законот за учебници за основно и средно образование, решенијата содржани 
во одредбите се меѓусебно поврзани  и чинат една правна целина.

III.ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со овие одредби во Предлог - законот за изменување и дополнување на 
Законот за учебници за основно и средно образование се очекува е да се 
подобрат  процедурите и постапките за набавка и обезбедување на учебници за 
учениците во основните и средните училишта во Република Македонија, а со 
крајна цел да се обезбедат квалитетни учебници за учениците.
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ИЗВОД НА ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА УЧЕБНИЦИ ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО 
ОБРАЗОВАНИЕ КОИ СЕ МЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ

Член 6

Учебниците за учениците во јавните основни и средни училишта се бесплатни. 

Член 10

(1) Автор на учебник е лице со високо образование, магистер или доктор на науки 
чие образование е од областа на која припаѓа наставниот предмет за кој е наменет 
учебникот и кој има најмалку десет години работно искуство како наставник во 
основно, средно или високо образование по соодветниот наставен предмет за кој е 
наменет учебникот.

(2) Автор на учебник може да биде и лице со високо образование, магистер или 
доктор на науки чие образование е соодветно според наставната програма за 
предметот за кој е наменет учебникот и кој има најмалку десет години работно 
искуство како наставник во основно, средно или високо образование соодветно 
според наставната програма за предметот за кој е наменет учебникот.

Член 13

(1) За употреба на учебници по странски јазици одобрение може да побара 
домашен издавач, како и издавач од друга држава во која е регистриран за 
издавачка дејност, преку овластени законски застапници во Република Македонија.

(2) Одобрението од ставот (1) на овој член го дава Педагошката служба.

(3) Одобрението од ставот (1) на овој член може да се побара во периодот од 
ноември до март.

(4) Министерството може да откупи потребен број на одобрени учебници по 
странски јазици, заради обезбедување на бесплатни учебници за учениците во 
основното и средното образование.

(5) Начинот на давање на одобрението од ставот (1) на овој член го пропишува 
министерот.

(6) Против одобрението од ставот (2) на овој член може да се поднесе жалба до 
Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен 
однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот на одобрението. 
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Член 13-в

(1) Барањето за одобрување на адаптиран учебник од странство од членот 5-a 
став (2) од овој закон се доставува по претходно објавен јавен повик за интерес за 
доставување на адаптирани учебници од странство усогласени со наставна 
програма од членот 5-а став (2) од овој закон.

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

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

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

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

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

- изјава од лектор за јазично уредување на текстот, 

- список на лице/лица кои го преведувале адаптираниот учебник од странство и 

- други документи наведени во јавниот повик. 

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

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

(8) Рецензентската комисија врши стручно вреднување на адаптираниот учебник 
од странство, во рок од 14 дена од денот на приемот на адаптираниот учебник од 
странство и го доставува стручното вреднување на адаптираниот учебник од 
странство до директорот на Педагошката служба.
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(9) Центарот за средно стручно образование и обука, во рок од седум дена од 
денот на приемот на адаптираниот учебник од странство до директорот на 
Педагошката служба доставува образложено мислење за усогласеноста на 
адаптираниот учебник од странство со наставната програма од членот 5-а став 2 
од овој закон.

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

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

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

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

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

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

Член 14

(1) При донесување на нов наставен план и програми или ако се врши изменување 
или дополнувањата на повеќе од 30% на наставниот план и програми, 
Педагошката служба објавува конкурс за нов учебник по соодветниот предмет.

(2) За перманентно унапредување на квалитетот и осовременување на одобрениот 
учебник, после петгодишната употреба на учебникот од првото издание, 
Педагошката служба може да објави нов конкурс, по претходно мислење од 
Бирото, односно од Центарот за стручно образование и обука, односно од 
Центарот за образование на возрасни.
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Член 16

(1) Директорот на Педагошката служба распишува јавен оглас за рецензенти во 
најмалку две јавни гласила од кои најмалку во по едно од гласилата кои се 
издаваат на македонски јазик и во гласилата што се издаваат на јазикот што го 
зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од 
македонскиот јазик и од пријавените кандидати врши избор.

(2) Националната комисија од рецензентите од ставот (1) на овој член формира 
рецензентска комисија која врши стручно вреднување на ракописи за учебник за 
соодветен предмет, согласно со методологијата што ја предлага Бирото, а ја 
утврдува министерот. При стручното вреднување на ракописи за учебник 
рецензентската комисија особено води сметка со ракописот да не се навредуваат 
историјата, културата и другите вредности на граѓаните на Република Македонија, 
македонскиот народ, како и граѓаните кои живеат во нејзините граници кои се дел 
од албанскиот народ, турскиот народ,  влашкиот народ, српскиот народ, ромскиот 
народ, бошњачкиот народ и другите. Членовите на рецензентската комисија се 
одговорни за настанатата штета во случај учебникот да биде повлечен од 
употреба поради сериозни и очигледни грешки во стручното вреднување на 
ракописот за учебник.

(3) Рецензионата комисија од ставот (2) на овој член е составена од три члена, и 
тоа: 

- еден рецензент наставник од наставничките факултети за наставниот предмет за 
кој е наменет учебникот и со најмалку десет години работно искуство во настава и 

- двајца рецензенти наставници од основно, односно средно училиште соодветни 
за наставниот предмет за кој е наменет учебникот и со најмалку десет години 
работно искуство во настава. 

(4) Во составот на комисијата за стручно вреднување на учебник кој е наменет за 
учениците кои ја следат наставата на јазик и писмо различни од македонскиот 
јазик и неговото кирилско писмо, еден од членовите е од редот на припадниците 
на заедниците за кои е наменет учебникот.

(5) Вработен во Министерството, во органите во состав на Министерството, во 
Центарот за стручно образование и обука, Центарот за образование на возрасни, 
авторот на поднесениот ракопис за учебник, претседателот и членот на 
Националната комисија или пак лице кое е во друг договорен однос со авторот кои 
би можеле да влијаат на објективноста на оценувањето, како и членови на нивното 
потесно семејство (брачен другар, деца, родители, браќа и сестри) не можат да 
бидат членови на рецензионата комисија, за што доставува изјава до Педагошката 
служба.

(6) Начинот на изборот, именувањето и разрешувањето на членовите на 
рецензентската комисија и начинот на работа на рецензентската комисија ги 
пропишува министерот.
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Член 23

(1) Секој учебник може да биде во употреба пет учебни години. Учебникот се 
избира од каталогот на одобрени учебници за што одлука донесува наставничкиот 
совет на училиштето по предлог на стручните активи во основните, односно 
средните училишта и претставниците на родителите на учениците.

(2) За потребниот број на учебници кои се оштетени и не се за употреба, 
училиштето е должно да го пополни во електронска форма формуларот за нарачка 
на учебници и да го поднесе до Педагошката служба, до крајот на мај во тековната 
година.

(3) Врз основа на добиените известувања од ставот 2 на овој член, Педагошката 
служба врши замена на оштетените учебници со нови учебници секоја година.

(4) За потребниот број на учебниците кои ќе бидат во употреба во наредната 
учебна година училиштето е должно да го пополни во електронска форма 
формуларот за нарачка на учебници и да го поднесе до Педагошката служба, до 
крајот на април во тековната година.

Член 26

(1) Учебник се повлекува од употреба доколку се донесе нов наставен план и 
програми или ако се врши изменување или дополнувањата на повеќе од 30% на 
наставниот план и програми, и ако не ги задоволува научно-стручните и 
методолошките цели.

(2) Учебник се повлекува од употреба и доколку содржи материја со која се 
навредуваат историјата, културата и другите вредности на граѓаните на Република 
Македонија, македонскиот народ, како и граѓаните кои живеат во нејзините граници 
кои се дел од албанскиот народ, турскиот народ, влашкиот народ, српскиот народ, 
ромскиот народ, бошњачкиот народ и другите. 

(3) За повлекување на одобрен учебник од употреба кој не ги задоволува научно-
стручните и методолошките цели, како и од причините од ставот (2) на овој член, 
министерот формира комисија составена од седум члена од кои по два члена од 
Министерството, два члена од редот на истакнати наставници и по еден член 
советник од Бирото или од Центарот за стручно образование и обука или од 
Центарот за образование на возрасни од областа за која е наменет учебникот, 
Државниот просветен инспекторат и наставник од соодветен факултет.
(4) По предлог од комисијата од ставот (3) на овој член, Министерството може да 
повлече од употреба одобрен учебник.


