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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
Службен весник на РМ, бр. 33 од 9.03.2010 година 

 
 

Член 1 
Во Законот за основното образование („Службен весник на Република 
Македонија“ брoj 103/2008), по членот 31 се додава нов член 31-а, кој гласи: 
 

„Член 31-а 
(1) Во основното училиште може да се реализираат експериментална програма и 
развојно-истражувачки проект, заради унапредување на воспитно-образовниот 
процес. 
(2) Експерименталната програма и развојно-истражувачкиот проект од ставот (1) 
на овој член ги изготвува и/или предлага Бирото, а ги донесува министерот.” 
 

Член 2 
Во членот 54 по ставот (2) се додаваат три нови става (3), (4) и (5), кои гласат: 
„(3) Ученикот има обврска на интерно и екстерно проверување на напредокот и 
постигањето на успехот на начин утврден во членот 71 од овој закон. 
(4) Училишната комисија е должна согласно со генералниот распоред од членот 
71 став (7) на овој закон да организира дополнителен термин за екстерно 
проверување на постигањата на успехот на учениците кои поради болест или 
оправдани причини не биле во можност екстерно да бидат проверени. 
(5) Начинот на организирање и спроведување на екстерното проверување на 
учениците го пропишува министерот по предлог на Државниот испитен центар.“ 
 

Член 3 
Во членот 70 став (1) пред зборот „седмо“ се додава зборот „шесто“ и се става 
запирка. 
Во ставот (2) по зборот „од“ се додава зборот „шесто“ и се става запирка. 
 

Член 4 
Членот 71 се менува и гласи: 
„(1) Следењето и проверувањето на напредокот и постигањето на успехот на 
учениците се врши со интерно и со екстерно проверување. 
(2) Интерното проверување на постигањето на успехот на учениците го вршат 
континуирано наставниците во училиштето врз основа на стандардите за 
оценување од членот 66 на овој закон. 
(3) Екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците на крајот на 
секоја наставна година за учениците од четврто до деветто одделение го 
организира и спроведува училиштето преку училишна комисија. 
(4) Училишната комисија за екстерно проверување на постигањата на учениците 
е составена од пет члена: директор, стручен соработник и тројца наставници од 
училиштето. 
(5) Начинот на формирање и работење на училишната комисија, тајноста на 
материјалот за екстерно проверување, начинот и постапката на проверување на 
тестовите од училишната комисија, како и формата и содржината на извештајот 
ги пропишува министерот по предлог на Државниот испитен центар. 
(6) Екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците се врши со 
тестови кои ги изготвува Државниот испитен центар на предлог на Бирото. 
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(7) Екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците од ставот 
(3) на овој член се врши по четири наставни предмети, согласно со наставниот 
план, а врз основа на генерален распоред изготвен од страна на Државниот 
испитен центар на предлог на Бирото. 
(8) Врз основа на генералниот распоред од ставот (7) на овој член, училишната 
комисија подготвува интерен распоред по паралелки, наставни предмети и 
наставници за спроведување на екстерното проверување во училиштето. 
Интерниот распоред го усвојува наставничкиот совет на училиштето. 
(9) Резултатите од екстерното проверување на постигањето на успехот на 
учениците од ставот (7) на овој член училиштето ги запишува во свидетелството 
за завршено одделение. 
(10) Резултатите запишани во свидетелството од ставот (9) на овој член се еден 
од критериумите за запишување на ученикот во средно училиште. 
(11) Училишната комисија доставува извештај за спроведеното екстерно 
проверување до Државниот испитен центар.“ 
 

Член 5 
По членот 72 се додава нов член 72-а, кој гласи: 
 

„Член 72-а 
(1) Ученикот или родителот има право да поднесе писмен приговор до 
училишната комисија и да направи увид на тестот од членот 71 став (7) на овој 
закон во рок од три дена од денот на соопштувањето на резултатите. 
(2) Училишната комисија во рок од три дена од денот на добивањето на 
приговорот од ставот (1) на овој член е должна да одлучи по приговорот. 
(3) Ако училишната комисија утврди разлика меѓу објавениот резултат и 
резултатот содржан во тестот од ставот (1) на овој член го зема како конечен 
резултатот содржан во тестот и за тоа го информира Државниот испитен центар.“ 
 

Член 6 
Членот 76 се менува и гласи: 
„Начинот на оценувањето и напредувањето на учениците, организирањето и 
спроведувањето на поправните испити го пропишува министерот по предлог на 
Бирото.“ 
 

Член 7 
Во членот 80 ставот (4) се менува и гласи: 
„(4) На јавниот оглас за засновање на работен однос за наставник, стручен 
соработник, односно воспитувач може да се пријави и лице без положен стручен 
испит и да заснова работен однос на определено работно време до крајот на 
учебната година.“ 
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 
„(5) Без положен стручен испит не може да се заснова работен однос на 
неопределено време.“ 
 

Член 8 
Во членот 86 став (2) алинеја 6 зборовите: „со стандардизирани тестови“ се 
бришат. 
По алинејата 6 се додава нова алинеја 7, која гласи: 
„- учество во екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците;“. 
 

Член 9 
Во членот 91 ставот (2) се менува и гласи: 
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„(2) Министерот во соработка со Бирото и Државниот испитен центар донесува 
годишна програма за професионално усовршување и напредување на 
наставниците и стручните соработници.“ 
По ставот (2) се додаваат три нови става (3), (4) и (5), кои гласат: 
„(3) За професионалното усовршување и оспособување на секој наставник и 
стручен соработник се води професионално досие. 
(4) Формата, содржината и начинот на водењето на професионалното досие ги 
пропишува министерот по предлог на Бирото. 
(5) Начинот на собирање на резултатите од евалуациите од членот 92 став (16) 
на овој закон врз основа на кои се врши напредувањето на наставниците и 
стручните соработници го пропишува министерот по предлог на Бирото, 
Државниот испитен центар и Државниот просветен инспекторат.“ 
Ставовите (3), (4), (5), (6) и (7) стануваат ставови (6), (7), (8), (9) и (10). 
Ставот (8) се брише. 
 

Член 10 
Членот 92 се менува и гласи: 
„(1) Наставниците и стручните соработници во основното училиште се 
усовршуваат, оспособуваат и напредуваат во звања. 
(2) Наставникот и стручниот соработник кои за прв пат се вработуваат во 
училиште се со звање наставник-приправник и стручен соработник-приправник. 
(3) Наставник-приправник може да напредува во звањата наставник, наставник-
ментор и наставник-советник. 
(4) Стручниот соработник-приправник може да напредува во звањата стручен 
соработник, стручен соработник-ментор и стручен соработник-советник. 
(5) Напредување на наставниците и стручните соработници во звањата 
наставник, наставник-ментор, стручен соработник и стручен соработник-ментор 
го врши училишна комисија која ја формира директорот на училиштето. 
(6) Комисијата од ставот (5) на овој член е составена од еден одделенски 
наставник и наставник по предметна настава, педагог, односно психолог во 
училиштето, еден родител, директорот на училиштето, член на училишниот одбор 
кој е претставник од основачот и советник од Бирото. 
(7) Одделенските и предметните наставници за членови во комисијата од ставот 
(6) на овој член ги избира наставничкиот совет во училиштето, родителот го 
избира советот на родители на училиштето, а членот од училишниот одбор го 
избира училишниот одбор. 
(8) При напредувањето на наставниците и стручните соработници во соодветното 
звање од ставот (5) на овој член, училишната комисија задолжително ги зема 
предвид резултатите од екстерното проверување, самоевалуацијата и 
интегралната евалуација содржани во Националниот извештај за работата на 
наставниците и стручните соработници. 
(9) Наставникот и стручниот соработник кој е незадоволен од извршениот избор 
за напредување во звање согласно со ставот (5) од овој член има право на 
приговор до училишниот одбор во рок од осум дена од денот на објавувањето на 
списокот на наставници и стручни соработници кои напредуваат во звање. 
(10) Напредувањето на наставниците и стручните соработници во звањата 
наставник-советник и стручен соработник-советник го врши комисија формирана 
од министерот. 
(11) При напредувањето на наставниците и стручните соработници во 
соодветното звање од ставот (10) на овој член, комисијата формирана од 
министерот задолжително ги зема предвид резултатите од екстерното 
проверување, самоевалуацијата и интегралната евалуација содржани во 
Националниот извештај за работата на наставниците и стручните соработници. 
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(12) Наставникот и стручниот соработник кој е незадоволен од извршениот избор 
за напредување во звање согласно со ставот (10) од овој член има право на 
приговор до Комисијата за решавање во управна постапка во втор степен од 
областа на образованието, науката и културата (образование, наука, култура, 
архивска дејност, спорт и информации) при Владата на Република Македонија, во 
рок од осум дена од денот на објавувањето на списокот на наставници и стручни 
соработници кои напредуваат во звање. 
(13) Основното училиште по завршувањето на секоја четврта учебна година може 
да врши напредување од најдобрите вработени од редот на наставниците и 
стручните соработници во секое од звањата од ставот (5) на овој член и може да 
предложи од најдобрите вработени од редот на наставниците и стручните 
соработници да напредуваат во звањата од ставот (10) на овој член на предлог на 
наставничкиот совет. 
(14) Напредувањето на најдобрите наставници и стручни соработници се врши 
согласно со резултатите од екстерното проверување, самоевалуацијата и 
интегралната евалуација содржани во Националниот извештај за работата на 
наставниците и стручните соработници. 
(15) Наставник и стручен соработник може да напредува во следното звање по 
четири години на начин утврден со овој закон. 
(16) Платата на наставникот и на стручниот соработник е според стекнатото 
звање. Платата на наставникот може да се зголеми или намали зависно од 
резултатите од екстерното проверување, самоевалуацијата и интегралната 
евалуација. Платата на стручниот соработник може да се зголеми или намали 
зависно од евалуацијата на професионалното досие. Исплатата на плата според 
стекнатото звање започнува од 1 јануари наредната година по објавувањето на 
Националниот извештај за работата на наставниците и стручните соработници. 
(17) Начинот на стручното усовршување, оспособување и напредување на 
наставниците и стручните соработници во звањата од ставовите (3) и (4) на овој 
член го пропишува министерот по предлог на Бирото, Државен испитен центар и 
Државен просветен инспекторат." 
 

Член 11 
Во членот 96 по ставот (6) се додаваат два нови става (7) и (8), кои гласат: 
„(7) Директорот врз основа на негативните резултати од екстерното проверување, 
самоевалуацијата и интегралната евалуација содржани во Националниот извештај 
за работата на наставниците и стручните соработници од членот 92 на овој закон 
донесува акт за престанок на работниот однос на наставникот и стручниот 
соработник. 
(8) Против актот на директорот од ставот (7) на овој член наставникот и 
стручниот соработник може да поднесе тужба до надлежен суд.“ 
 

Член 12 
Членот 97 се менува и гласи: 
„(1) Врз основа на резултатите од екстерното проверување на постигањата на 
успехот на учениците од членот 71 на овој закон се оценува објективноста и 
професионалноста на наставникот во вреднувањето на постигнувањата на 
успехот на ученикот. 
(2) На наставник и стручен соработник кои се наоѓаат во групата на наставници и 
стручни соработници кои покажуваат најслаби резултати од екстерната 
евалуација содржани во годишниот извештај за работа на наставниците и 
стручните соработници се обезбедува соодветна стручна помош. 
(3) На наставник и стручен соработник за кои Бирото и Државниот просветен 
инспекторат утврдиле дека и по една година од добивањето на стручната помош, 
повторно ќе биде во групата на наставници на кои им е потребна стручна помош 
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ќе му биде намалена платата во висина од 10% од последната исплатена плата во 
траење од една година. 
(4) Решението за намалување на платата на наставникот и стручниот соработник 
од ставот (3) на овој член го донесува директорот на училиштето. 
(5) Решението од ставот (4) на овој член се доставува до Министерството до 31 
август од тековната година, а ќе започне да се применува од јануари наредната 
година.“ 
 

Член 13 
Во членот 130 по алинејата 9 се додаваат две нови алинеи 10 и 11, кои гласат: 
„- формира и раководи со училишната комисија за екстерно проверување на 
постигањата на учениците и 
- врши контрола врз начинот на водењето на професионалните досиеја од членот 
91 став (3) на овој закон.“ 
 

Член 14 
Во членот 133 став (2) алинејата 5 се менува и гласи: 
„- три години во текот на неговиот мандат најмалку 10% од наставниците и 
стручните соработници вработени во училиштето се најдат во групата на 
наставници и стручни соработници кои покажуваат најслаби резултати од 
екстерното проверување содржани во годишниот извештај за работа на 
наставниците и стручните соработници;”. 
 

Член 15 
Во членот 134 став (1) бројот „132“ се заменува со бројот „133“. 

 
Член 16 

Во членот 140 став (2) по алинејата 10 се додаваат две нови алинеи 11 и 12, кои 
гласат: 
„- го усвојува интерниот распоред за екстерното проверување на постигањата на 
успехот на учениците, 
- го разгледува годишниот извештај за работа на наставниците и стручните 
соработници и Националниот извештај за работа на наставниците и стручните 
соработници и предлага соодветни мерки,“. 
Алинеите 11, 12 и 13 стануваат со алинеи 13, 14 и 15. 
 

Член 17 
Членот 146 се менува и гласи: 
„За обезбедување квалитет на наставата, училишниот одбор на секои четири 
години донесува програма за развој на училиштето во која се земени предвид 
резултатите од самоевалуацијата спроведена од страна на училишната комисија, 
советодавната и стручната помош од Бирото, препораките од извештајот од 
интегралната евалуација спроведена од страна на Државниот просветен 
инспекторат, како и резултатите од екстерната евалуација содржани во 
годишниот извештај за работа на наставниците и стручните соботници од страна 
на Државниот испитен центар“. 
 

Член 18 
Во членот 147 ставовите (1) и (2) се менуваат и гласат: 
„(1) На секои две години за реализација на програмите од членот 146 на овој 
закон училиштето врши самоевалуација. 
(2) Самоевалуацијата од ставот (1) на овој член се спроведува на крајот на секоја 
втора наставна година.“ 
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Член 19 
Во членот 148 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 
„(2) Извештајот со резултатите од самоевалуацијата училиштето го доставува до 
Државниот испитен центар.“ 
 

Член 20 
Во членот 172 став (1) алинеја 20 бројот „(3)“ се заменува со бројот „(6)“. 
 

Член 21 
Членот 189 се брише. 
 

Член 22 
Подзаконските акти предвидени со овој закон министерот ќе ги донесе во рок од 
три месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон. 
 

Член 23 
Одредбите од овој закон кои се однесуваат на екстерното проверување на 
напредокот и постигањето на успехот на учениците во основното образование ќе 
се применуваат од учебната 2010/2011 година. 
 

Член 24 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 


