
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот
на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА

ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за средното образова-
ние,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 5 јули
2005 година.

Бр. 07-2637/1
5 јули 2005 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

З А К О Н

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1
Во Законот за средното образование ("Службен весник на Република Македонија" број

44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003 и 67/2004) во членот 38  ставови 2 и 3
зборовите: "Концепција за матура и завршен испит" се заменуваат со зборовите:
"Концепција за државна матура, училишна матура и завршен испит".

Член 2
Во членот 91 по ставот 8 се додаваат осум нови става 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16, кои

гласат:
"Министерството акредитира установи за вршење на подготовка на кандидатите за

полагање на испит за директор.
Акредитацијата се врши врз основа на поднесено барање од установата.
Установата која поднесува барање за акредитација треба да ги исполнува следниве услови:
- да има ангажирано најмалку пет лица со стекнато звање доктори, односно магистри

на науки од областа на образованието и воспитанието, како и најмалку две стручни лица
кои имаат познавања на законите и другите прописи од областа на образованието и фи-
нансиите и

- да обезбеди соодветно опремени простории со информатичка технологија и други
наставни помагала за современа реализација на подготовките.
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За установата која ги исполнува условите од ставот 11 на овој член, министерот донесува
решение за акредитација на установа за вршење на подготовка на кандидатите за полагање на
испит за директор.

Против решението за одбивање на акредитација на установата за вршење на подготовка
на кандидатот за полагање на испит за директор, може да се поднесе жалба до надлежната
комисија на Владата на Република Македонија.

Акредитацијата на установата за подготовката на кандидатот за полагање на испит за
директор е со важност од две години.

Установата која се акредитира за вршење на подготовката на кандидатот за полагање на
испит за директор се евидентира во Министерството.

Трошоците за подготовката на кандидатот за полагање на испит за директор паѓаат на
товар на кандидатот, кој   е должен да ги уплати на соодветна сметка на акредитираната
установа. Трошоците за полагање на испит за директор паѓаат на товар на кандидатот, кој е
должен да ги уплати на соодветна сметка на Министерството."

Ставовите 9, 10, 11, 12 и 13 стануваат ставови 17, 18, 19, 20 и 21.

Член 3
Во членот 108 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
"Државниот просветен инспекторат врши и надзор над квалитетот на воспитно-обра-

зовниот процес во средните училишта."

Член 4
Во членот 111 по зборовите: "Училишниот центар за музичко образование Битола" се

додаваат зборовите: "Државно музичко училиште "Тодор Скаловски - Тетоец" - Тетово".

Член 5
Членот 114   се менува и гласи:
"Одредбите од членовите 33 став 3, 35, 37, 38 ставови 1, 2 и 3 и 39 став 2 на овој закон, кои

се однесуваат на државната матура, училишната матура и завршниот испит ќе се применуваат
од учебната 2006/2007 година."

Член 6
Член 115 се менува и гласи:
"Учениците кои гимназиското образование, уметничкото образование, тригодишното и чети-

ригодишното стручно образование го завршуваат во учебната 2005/2006 година, полагаат завр-
шен испит според одредбите од   Правилникот за содржината и организацијата на завршниот ис-
пит во средното образование ("Службен весник на Република Македонија" број 59/94 и 66/94)."

Член 7
До добивањето на акредитација на установите од членот 91 став 9 на овој закон,

подготовката на кандидатите за полагање на испит за директор ќе ја вршат субјекти определени
од Министерството, избрани врз основа на јавен оглас, а согласно со потпишаниот
Меморандум за соработка меѓу Министерството за образование и наука и United States
Agency for International Development.

Член 8
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во   "Службен весник на

Република Македонија".
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