
  

 

 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 

став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 

196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19) 

Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 2 април 2020 година 

донесе 

 

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕБНИЦИ ЗА 

ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на Република 

Македонија“ број 98/08, 99/09, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13, 29/14, 146/15, 

217/15, 30/16 и 21/18), ќе се применува за време на траењето на вонредната состојба, 

доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено. 

За реализaција на започнатите постапки по објавениот јавен повик за доставување 

барања за одобрување учебник по странски јазик, како и роковите за обезбедување на 

податоци за потребниот број на учебници кои се оштетени и не се за употреба и 

потребниот број на учебници кои ќе бидат во употреба во наредната учебна година, за 

време на траење на вонредната состојба се применуваат одредбите од оваа уредба со 

законска сила. 

Член 2 

Роковите во постапките по објавениот јавен повик за доставување барање за 

одобрување учебник по странски јазик, кои истекуваат за време на траењето на 

вонредната состојба, се продолжуваат за два месеца од денот на влегување во сила на оваа 

Уредба. 

 

Член 3 

Роковите, за обезбедување на податоци за потребниот број на учебници кои се 

оштетени и не се за употреба и потребниот број на учебници кои ќе бидат во употреба во 

наредната учебна година, кои истекуваат за време на траењето на вонредната состојба, се 

продолжуваат за три месеца од денот на влегување во сила на оваа Уредба. 

Член 4 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“. 
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