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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 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
образование,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12
февруари  2013 година.

Бр. 07-843/1 Претседател
12 февруари 2013 година на Република Македонија,

Скопје Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
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, 67/2004, 55/2005, 113/2005,
35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12 и
100/12), во членот 11-в став (1) по зборовите: „наставните планови и програми“  се додава
зборот „името“.

Член  2
Во членот 28 став (3) по зборот „основачот“ се става запирка и се додаваат зборовите: „а

по претходно позитивно мислење од Министерството“.

Член 3
Членот 29 се менува и гласи:
„(1) Работата на средното училиште во текот на учебната година се утврдува со

годишната програма.
(2) Годишната програма за работа на средното училиште (во натамошниот текст:

годишна програма за работа) се изработува врз основа на програмата за развој на
училиштето.

(3) Со годишната програма за работа се планира наставата согласно со наставниот план и
другата воспитно-образовна работа во училиштето.
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(4) Содржината на годишната програма за работа ја утврдува министерот, на предлог на
Бирото.

(5) Училишниот одбор ја доставува годишната програма за работа до основачот
најдоцна до 31 август во тековната учебна година.

(6) Годишната програма за работа ја донесува основачот до 30 септември за секоја
тековна учебна година.

(7) По исклучок на ставот (6) на овој член, ако годишната програма за работа е
доставена од средното училишта до основачот во рокот од ставот (5) на овој член, а
основачот во рокот утврден во ставот (6) на овој член не ја донесе, се смета дека истата е
донесена.

(8) Донесената годишна програма за работа средното училиште ја доставува до Бирото и до
Државниот просветен инспекторат во електронска форма.“

Член 4
Во членот 33 по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) Средствата за програмата за меѓународна матура ги обезбедува Министерството.

Начинот на обезбедување на средствата го утврдува министерот.“
Ставот (5) станува став (6).

Член 5
Во членот 58-а по ставот (9) се додава нов став (10), кој гласи:
„(10) Со учениците чии родители, односно старатели се упатени на советување заради

постапувања на ученикот од ставот (1) на овој член психологот, односно педагогот
реализира советување на ученикот, по завршувањето на советувањето на родителите,
односно старателите, согласно со Програмата за советување на ученици, која на предлог на
Педагошката служба ја донесува министерот.“

Член 6
Во членот 58-ѓ по зборот „постапка“ се додаваат зборовите: „до Државниот просветен

инспекторат“.

Член 7
Во членот 59 став (6) по зборот „испити“ се става запирка и се додават зборовите: „како

и изведување на најмалку 45 дена практична настава во средното училиште во кое се
предава  наставниот  предмет  за  кој  се  врши  педагошко-психолошка  и  методска
подготовка“.

По ставот (6) се додаваат три нови става (7), (8) и (9), кои гласат:
„(7) За практичната настава од ставот (6) на овој член, десет дена пред започнување со

практичната настава, лицето до Државниот просветен инспекторат доставува план и
распоред за реализација на практична настава, заверен од факултетот на кој се врши
педагошко-психолошка и методска подготовка и училиштето во кое ќе се изведува
практичната настава.

(8) За реализираната практична настава од ставот (6) на овој член лицето добива
мислење  од  менторот  во  училиштето  во  кое  ќе  се  изведува  практичната  настава.
Директорот на училиштето го определува менторот.

(9)  Државниот  просветен  инспекторат  врши  контрола  на  спроведувањето  и
реализацијата на доставениот план и распоред од ставот (7) на овој член.“

Во ставот (7) кој станува став (10) бројот „(2)“ се заменува со бројот „(6)“.
Ставот (8) станува став (11).
Во ставот (9) кој станува став (12) бројот „(3)“ се заменува со бројот „(11)“.
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Ставот (10) станува став (13).
Во ставот (11) кој станува став (14) бројот „4“ се заменува со бројот „(13)“.
Ставовите (12), (13), (14), (15), (16) и (17) стануваат ставови (15), (16), (17), (18), (19) и

(20).
Во ставот (18) кој станува став (21) бројот „(9)“ се заменува со бројот „(12)“.
Ставот (19) станува став (22).
Во ставот (20) кој станува став (23) бројот „(10)“ се заменува со бројот „(21)“.

Член 8
Членот 67 се менува и гласи:
„(1) Приправникот во средното училиште, по завршувањето на приправничкиот стаж,

полага стручен испит.
(2) Приправничкиот стаж трае една година.
(3) За време на приправничкиот стаж на приправникот му следува плата во висина од 80%

од платата на наставникот, односно стручниот соработник.
(4) За време на приправничкиот стаж приправниците се оспособуваат за   самостојна

воспитно-образовна,    односно  стручна  работа  преку совладување  на  програмата  за
стручен испит.

(5) Приправникот за време на приправничкиот   стаж соработува со наставниците и
стручните соработници и се подготвува за стручен испит.

(6) За време на приправничкиот стаж приправникот го следи ментор.
(7) Менторот на приправникот го определува директорот на училиштето од редот на

наставниците, односно стручните соработници кои вршат работа за која се оспособува
приправникот и имаат звање наставник - ментор или наставник - советник.

(8) Менторот на приправникот   му подготвува   програма која вклучува методска,
дидактичка и друга подготовка потребна за оспособување на наставникот и за полагање на
испит. Менторот изработува извештај за работата на приправникот.

(9) Исто лице не може да биде ментор во исто време на повеќе од двајца приправници.
(10) За вршење на работа на ментор, училиштето на менторот му исплаќа надоместок во

висина од 10% од   платата која ќе ја прима   приправникот по завршувањето   на
приправничкиот стаж.

(11) Приправникот по истекот на приправничкиот стаж полага стручен испит пред
комисија формирана од министерот.

(12) На приправникот по истекот на приправничкиот стаж, а пред полагањето на
стручен испит, му се врши процена на карактеристиките за подобност со работата со деца
и адолесценти во воспитно-образовната дејност (во натамошниот текст: процена на
карактеристиките).

(13) Трошоците за полагањето на процената на карактеристиките паѓаат на товар на
приправникот. Висината на трошоците ја утврдува министерот врз основа на реалните
трошоци за процената на карактеристиките.

(14) За спроведување на процената на карактеристиките Министерството ангажира
лиценцирани стручни лица од независна акредитирана професионална институција.

(15) Ангажираното лиценцирано стручно лице од ставот (14) на овој член во мислењето од
спроведената процена на карактеристиките ја проценува подобноста со работата со деца и
адолесценти во воспитно-образовната дејност на приправникот и истото го доставува
до Педагошката служба.

(16) На приправникот кој добил позитивна процена на карактеристиките Педагошката
служба му издава потврда.

(17) Формата и содржината на потврдата од ставот (16) на овој член ги утврдува
министерот на предлог на Педагошката служба.
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(18) Приправникот за полагање на стручниот испит плаќа надоместок, чија висина ја
утврдува министерот врз основа на реалните трошоци за спроведувањето на стручниот
испит.

(19) Програмата за полагањето на стручниот испит на приправникот и начинот на
спроведувањето на испитот ги пропишува министерот.“

Член 9
Во членот 69-а по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Наставникот задолжително учествува во реализацијата на полагањето на испитите од

државната матура.“
Ставот (3) станува став (4).

Член 10
Во членот 91 став (10) по зборот „години“ се додаваат зборовите: „со можност за уште еден

последователен мандат во истото училиште“.

Член 11
Во членот 92 став (2) по алинејата 8 се додава нова алинеја 9, која гласи:
„- 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,“.

Член 12
Членот 97 се менува и гласи:
„(1) Средното училиште има статут.
(2)  Со статутот особено се уредуваат:  организацијата  и вршењето на

воспитнообразовната  дејност,  називот,  седиштето,  управувањето  и  раководењето,
правата  и обврските на учениците, правата и обврските на вработените и други прашања од
значење за работа на осредното училиште.

(3) Статутот на средното училиште го донесува училишниот одбор.
(4) На статутот на средното училиште согласност дава Министерството.“

Член  13
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да

утврди пречистен текст на Законот за средното образование.

Член 14
Одредбата од членот 10 од овој закон која се однесува на членот 91 став (10) ќе започне да се

применува од 1 септември 2013 година.

Член 15
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република

Македонија”.
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