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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 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 13 мај
2013 година.

Бр. 07-1958/1 Претседател
13 мај 2013 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р

на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, 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“ број 37/2006, 142/2008 и 148/2009), во членот 5 по зборот „следење“ се
додаваaт  зборовите: „стручен увид“.

Член 2
Во членот 6 став 1 по точката 5 се додава нова точка 6 која гласи:
„6) врши стручен увид во начинот на планирање и реализација на наставните единици и на

оценувањето и на обезбедувањето на стимулативна средина при реализацијата на
наставните единици од страна на наставниците, како и преку непосреден увид на
препораките дадени од посетите на реализацијата на наставните единици од страна на
стручните соработници;“.

Точките 6, 7, 8, 9, 10 и 11 стануваат точки 7, 8, 9, 10, 11 и 12.

Член 3
Во членот 7 по бројот „1“ се додаваат зборовите: „и точка  2“.

Член 4
Во членот 8 бројот „2“ се заменува со бројот „3“.
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Член 5
Во членот 9 бројот „ 3“ се заменува со бројот „ 4“.

Член 6
Во членот 10 бројот „4“ се заменува со бројот „5“.

Член 7
По члeнот 10 се додава нов член 10-а, кој гласи:

„Член 10-а
Во извршувањето на надлежностите од членот 6 точка 6 од овој закон Бирото ги врши

следниве работи:
- непосреден увид   во начинот на планирањата на наставните единици од аспект на

целите, содржините, планираните активности,  методите и техниките за реализација,
- непосреден увид на реализација на наставните единици од аспект на целите и

содржините на предавањата, примена на иновациите, наставните методи и техники и
користењето на наставни помагала и начинот на обезбедување на стимулативна средина,

- непосреден увид на начинот на планирање на оценувањето од страна на наставниците и
проверка на спроведеното на оценувањето и

- непосреден увид на препораките дадени од посетите на реализацијата на наставните
единици од страна на стручните соработници.

За спроведениот стручен увид се изготвува извештај кој содржи наод од извршениот
непосреден увид за работите од ставот 1 на овој член, односно наод за работата на
стручните соработници од ставот 1 алинеја 4 на овој член.

Извештајот  од  стручниот  увид  се  приложува  кон  професионалното  досие  на
наставниците  и  стручните  соработници  и  се  зема  предвид  при  вреднувањето  на
наставниците и стручните соработници во интегралната евалуација спроведена од страна на
Државниот просветен инспекторат.

Бирото донесува годишен план за спроведување на стручниот увид.
Начинот на примената на методите и техниките при спроведувањето на стручниот увид ги

утврдува директорот на Бирото.“

Член 8
Во членот 11 бројот „5“ се заменува со бројот „7“.

Член 9
Во членот 12 бројот „6“ се заменува со бројот „8“.

Член 10
Во членот 13 бројот „7“ се заменува со бројот „9“.

Член 11
Во членот 14 бројот „8“ се заменува со бројот „12“.

Член 12
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на

Република Македонија“.
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