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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

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 БИРОТО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Бирото за развој на
образованието,

што  Собранието  на  Република  Македонија  го  донесе  на  седницата  одржана  на  6
ноември 2008 година.

Бр. 07-4888/1
6 ноември 2008 година

Скопје
Претседател

на Собранието на Република
Македонија,

Трајко Вељаноски, с.р.

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

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БИРОТО ЗА
РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Член 1
Во Законот за Бирото за развој на образованието  (,,Службен весник на Република

Македонија“ брoj 37/2006), членот 5 се менува и гласи:
,,Бирото е надлежно за следење, истражување, унапредување и развој на

воспитнообразовната   дејност   во   областа   на   предучилишното,   основното,
гимназиското образование, уметничкото образование, општообразовните предмети во
средното стручно образование,    во  специјалистичкото  образование  и  во  образованието  на
возрасните, образованието на децата со посебни образовни потреби, воспитно-образовната
дејност на ученичките  домови,  како  и  за  образованието  на  децата  на  граѓаните  на
Република Македонија во странство за учење на мајчиниот јазик и култура.“

Член 2
Во членот 6 точка 1 зборовите: ,,и програми“ се бришат. По
точката 1 се додава нова точка   2 која гласи:
,,2)  му  предлага  на  министерот  за  образование  и  наука наставни  програми  за

предучилишното,   основното,   гимназиското   и   уметничкото   средно   образование,
општообразовните  предмети  во  средното  стручно  образование,  во  специјалистичкото
образование, како и за образованието на возрасните, образованието на децата со посебни
образовни  потреби,  воспитно-образовната  дејност  на  ученичките  домови,  како  и  за
образованието на децата на граѓаните на Република Македонија во странство за учење на
мајчиниот јазик и култура;“.

Точките 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 стануваат точки 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9.
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Член 3
Во членот   7 алинејата 8 се менува и гласи:
,,- објавува јавен конкурс за обезбедување на услуги во изготвување на нови наставни

програми, односно за осовременување на постојните наставни програми, согласно со
закон,“.

Алинејата 9 се менува и гласи:
,,- ја следи работата на стручните тимови за изработка на наставни програми во однос на

квалитетот и извршувањето на услугите согласно со утврдените рокови.“

Член 4
Во членот 9 алинејата 8 се менува и гласи:
,,- објавува  јавен  конкурс  за  обезбедување  на  услуги  поврзани  со  фундаментални

истражувања во образованието.“

Член 5
Во членот 11  алинеите 6, 8 и 11 се бришат.

Член 6
Во  членот  12  алинеja  5  зборовите:  „усогласеноста  на  ракописите  за  учебници  со

концепцијата за учебник и со наставните планови и програми и за“ се бришат.

Член 7
Во членот 13 алинеја 10 по зборот „Министерство“ се става точка, а сврзникот „и“ се

брише.
Алинејата 11 се брише.

Член 8
Во членот 14 алинеја 1 по зборот „возрасните“ се додаваат зборовите: „согласно со

надлежностите на Бирото утврдени со овој закон“.
Алинејата 4 се брише.

Член 9
Овоj закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во  „Службениот

весник на Република Македонија“.
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