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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 10
февруари 2011 година.

Бр.07-841/1
10 февруари 2011 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н

Претседател
на Република Македонија,

Ѓорге Иванов, 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, 67/2004, 55/2005, 113/2005,
35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/10, 116/10 и 156/10), во членот 10 по ставот
(6) се додава нов став (7), кој гласи:

„(7) Општината, градот Скопје, односно Владата може да основа и меѓународно јавно
училиште во кое се остваруваат наставени планови и програми на некој од светските
странски јазици (англиски, француски, германски), кои на предлог на Бирото, односно
Центарот за стручно образование и обука, ги донесува министерот.“

Член 2
Во членот 48 се додава нов член 48-а, кој гласи:

„Член 48-а
(1) Дополнителна настава се организира за ученици кои покажуваат континуирано

слаби резултати во учењето, а особено ако:
- имаат најмалку две слаби оценки,
- имаат слаби резултати по одреден наставен предмет,
- отсуствуваат од наставата по одреден наставен предмет и
- на барање на ученикот или неговиот родител, односно старател.
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(2) Наставникот кој ја реализира наставата по наставниот предмет   ги задолжува
учениците од ставот (1) алинеја 1 на овој член за посета на дополнителна настава, а за
учениците од ставот (1) алинеи 2 и 3 на овој член дополнителна настава се организира по
оценка на наставникот.

(3)  Ученикот упатен на дополнителна настава во текот на еден месец посетува
дополнителна настава најмногу по два наставни предмети со најмногу четири наставни
часови по наставен предмет.

(4) Доколку ученикот за кој наставникот одредил задолжителна дополнителна настава
не ги посетува часовите по дополнителна настава, ученикот добива неоправдан изостанок.

(5) За упатувањето на ученикот на дополнителна настава наставникот задолжително го
известува родителот, односно старателот.“

Член 3
По членот 51 се додаваат два нови члена 51-а и 51-б, кои гласат:

„Член 51-а
(1) Додатна настава се организира за учениците кои постигнуваат значителни резултати по

одделни наставни предмети (талентирани ученици).
(2) Додатната настава за учениците од ставот (1) на овој член наставникот е должен да

им ја понуди на учениците, а учениците одлучуваат дали ќе ја посетуваат додатната
настава.

Член 51-б
(1) Јавното средно училиште најдоцна до 20 септември во тековната учебна година

треба да истакне распоред за дополнителна и додатна настава за секој наставен предмет,
на  видно  место  во  училиштето и  истиот  да  го  достави  до  Државниот  просветен
инспекторат.

(2) За наставникот кој неоправдано нема да ја реализира дополнителната и додатната
настава   согласно со распоредот од ставот (1) на овој член ќе се поведе постапка за
дисциплински престап.

(3) За дисциплинскиот престап од ставот (2) на овој член на наставникот му се изрекува
дисциплинска мерка   парична казна од 10 % до 30% од едномесечниот износ на
нетоплатата исплатена на јавниот службеник во месецот пред извршување на дисциплинскиот
престап, во траење од три до шест месеци.“

Член 4
По членот 58 се додава нова Глава V-а со шест нови члена 58-а, 58-б, 58-в, 58-г, 58-д и 58-ѓ,

кои гласат:

„V-а. СОВЕТУВАЊЕ НА РОДИТЕЛИТЕ

Член 58-а
(1) Родителот односно старателот се упатува на советување ако:
- ученикот во текот на наставната година има негативна оценка по три или повеќе

предмети,
- ученикот има направено повеќе од десет неоправдани или 100 оправдани изостаноци,
- ученикот е недисциплиниран,
- ученикот го навреди наставникот,
- ученикот учествува во тепачки или други форми на насилство,
- ученикот покажува асоцијално или антисоцијално однесување,
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- ученикот се однесува неморално или неетички и
- во краток период на ученикот значително му опадне успехот.
(2) Одделенскиот, односно раководителот на паралелката повикува на советување

најмалку еден родител, односно старател од ставот (1) на овој член со покана упатена
преку телефон, по пошта или со лична достава.

(3) Ако поканата се однесува за асоцијално или антисоцијално однесување на ученикот,
односно неморално или неетичко однесување на ученикот, пред да се испрати поканата се бара
стручно мислење од Педагошката служба.

(4) Педагошката служба, во рок од десет дена од приемот на барањето доставува
стручно мислење за однесувањето на ученикот од ставот (3) на овој член.

(5) Поканата за советување на родителот, односно старателот треба да биде нумерирана и да
се достави најмалку осум дена пред одржувањето на советувањето.

(6) Формата и содржината на поканата за советување ги утврдува министерот.
(7) Ако родителот, односно старателот од оправдани причини не може да се јави на

поканата е должен за отсуството да го извести одделенскиот, односно раководителот на
паралелката, пред одржувањето на советувањето или во рок од три дена по советувањето.

(8) Одделенскиот, односно раководителот на паралелката го известува психологот,
односно педагогот во училиштето за доставената покана за советување на родителот.

(9) Психологот, односно педагогот на училиштето изготвува неделен и месечен план за
одржување на советувањето согласно со основите од ставот (1) на овој член.

Член 58-б
(1) Советувањето од членот 58-а на овој закон го врши психологот во училиштето.
(2)  Ако  во  училиштето  нема  вработено  психолог,  тогаш  советувањето  го  врши

педагогот.
(3)  Ако  во  училиштето  нема  вработено  психолог,  односно  педагог,  тогаш  за

советувањето се определува педагог или психолог од друго средно училиште.
(4) Психологот или педагогот од ставот (3) на овој член за општинските средни

училишта го определува општината, односно градот Скопје, а за државните средни
училишта го определува министерот, од редот на педагозите, односно психолозите од
општината, односно градот Скопје.

(5) Советувањето се врши во групи согласно со неделниот и месечниот план од членот 58-а
став (9) на овој закон.

(6) Бројот на родителите во групите не може да биде поголем од 20.
(7) Советувањето се реализира во два термини во траење од 60 минути.
(8) На советувањето на родителот, односно старателот, педагогот, односно психологот е

должен да постапува согласно со Програмата за советување на родители, која на предлог на
Педагошката служба ја донесува министерот.

(9) Психологот, односно педагогот при советувањето на родителите не смее да ја
злоупотребува својата функција.

Член 58-в
(1) За одржаното советување на родителот, односно старателот, психологот, односно

педагогот води записник со листа на присуство.
(2) Формата и содржината на записникот за советување ги утврдува министерот.

Член 58-г
Ако родителот, односно старателот повеќе од четири пати по кој било основ од членот 58-

а став (1) на овој закон, се повикува на советување, на секое следно советување
присуствува и претставник од Педагошката служба.
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Член 58-д
Ако родителот, односно старателот не се јави на советувањето и по третата покана се

известува Центарот за социјални работи.

Член 58-ѓ
Педагошката служба, за родителите кои не се јават-иле на поканата за советување и

истите не го оправдале своето отсуство поднесува предлог за поведување прекршочна
постапка.“

Член 5
Во членот 59 ставот (5) се менува и гласи:
„Лице кое се стекнало со високо образование на ненаставна група на наставнички

студии, односно на студии кои немаат наставна насока, може да се вработи во средно
училиште, само доколку се стекне со педагошко-психолошка и методска подготовка на
акредитирани високообразовни установи.“

По ставот (5) се додаваат четири нови става (6), (7), (8) и (9), кои гласат:
„(6) Педагошко-психолошка и методска подготовка се стекнува преку следење на

настава и полагање на испити.
(7) За положеноста на испитите од ставот (2) на овој член кандидатот се стекнува со 30

кредити според ЕКТС.
(8) Акредитација на високообразовните установи кои ќе вршат настава и полагање на

испити  за  стекнување  на  педагошко-психолошка  и  методска  подготовка     врши
министерот.

(9)  Начинот  на  следењето  на  наставата,  полагањето  на  испитите за
педагошкопсихолошка и методска подготовка, како и начинот на акредитација на
високообразовните установи од ставот (3) на овој член ја пропишува министерот.“

Ставовите (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15) и (16) стануваат ставови (10),
(11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) и (20).

Член 6
Во членот 67 по ставот (2) се додаваат пет нови става (3), (4), (5), (6) и (7), кои гласат:
„(3) 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 (тест на личноста).

(4) Приправникот полага стручен испит само ако има положено тест на личноста.
(5) На приправникот кој го положил тестот на личноста Педагошката служба му издава

потврда.
(6) Формата и содржината на потврдата од ставот (14) на овој член ги утврдува

министерот, на предлог на Педагошката служба.
(7) Тестот на личноста го подготвува и спроведува Педагошката служба.“
Ставот (3) станува став (8).

Член 7
Во членот 70 став (1) по зборот „обврски“ се додаваат зборовите: „преку вршење на

процена на карактеристики на вработениот за подобност со работа со деца и адолесценти во
воспитно-образовната дејност (тест на личноста).“

Член 8
Во членот 74 по ставот (3) се додава нов став (4),  кој гласи:
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„(4) Дневникот на паралелката задолжително се води и во електронска форма
(едневник) преку веб апликација која ја администрира Министерството.“

Ставот (4) станува став (5).

Член 9
Во членот 93-в став (1) по зборот „Градоначалникот“ се става запирка и се додаваат

зборовите: “а за државните средни училишта министерот,“.

Член 10
Во членот 108 ставот (1) се менува и гласи:
„Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор државниот просветен инспектор или

овластениот инспектор на општината, односно на градот Скопје утврди дека за прв пат е
сторена неправилност од членот 109 ставови (1) и (2) на овој закон, е должен да состави
записник во кој ќе ја утврди сторената неправилност со укажување за отстранување на
утврдената неправилност во рок од осум дена и со истовремено врачување на покана за
спроведување на едукација на лицето или средното училиште каде што е утврдена
неправилноста при вршењето на инспекцискиот надзор.“

Член 11
Во членот 109 став (2) се додава нова алинеја 3, која гласи:
„- не истакне распоред за дополнителна и додатна настава за секој наставен предмет, на

видно место во училиштето и истиот не го достави до Државниот просветен инспекторат
(член 51-б став (1)),“.

По ставот (8)  се додаваат два нови става (9) и (10), кои гласат:
„(9) Глоба во износ од 200 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на

родителот, односно на старателот за прекршок, ако не се јави во утврдениот термин за
советување по втората упатена покана (член 58-а став (2)).

(10) Глоба во износ од 500 до 700 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
родителот, односно на старателот за прекршок, ако не се јави во утврдениот термин за
советување по третата упатена покана (член 58-а став (2)).“

Член 12
Подзаконските акти предвидени во овој закон ќе се донесат во рок од три месеци од

денот на влегувањето во сила на овој закон.

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

утврди пречистен текст на Законот за средното образование.

Член 14
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на

Република Македонија“, освен одредбите од членовите 2, 3 и 8 од овој закон кои ќе се
применуваат од 1 септември 2011 година и одредбите од членовите 4, 5, 6 и 7 кои ќе се
применуваат од 1 јануари 2012 година.
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