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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ 
Сл. Весник на Р. Македонија, бр.74 од 13.06.2012 година 

 

Член 1 
Во Законот за образование на возрасните (“Службен весник на Република 

Макеоднија” број 7/2008, 17/11 и 51/11), во членот 2 точка 7 по зборовите: „се 
програми“ се додаваат зборовите: „за формално образование“. 

По точката 7 се додава нова точка 8, која гласи: 
„8. Посебни програми се програми за неформално образование за стекнување на 
знаења, вештини и компетенции;“. 

Во точката 8 која станува точка 9 зборовите: „јавна програма“ се заменуваат со 
зборовите: „јавно призната програма“. 

Точките 9 и 10 стануваат точки 10 и 11. 
 

Член 2 

Во членот 3 став 1 сврзникот „и“ се заменува со запирка и по зборот 
„неформално“ се додаваат зборовите: „и информално“. 

По точката 2 се додава нова точка 3, која гласи: 
„3. Информално учење на возрасните означува активности во кои возрасните ги 
прифаќаат ставовите и позитивните вредности, вештините и знаењата од 

секојдневните искуства и други влијанија од својата околина.“ 
 

Член 3 
Во членот 5 зборовите: „на граѓани“ се бришат. 

 

Член 4 
Во членот 7 алинејата 5 се брише. 

Во алинејата 6 по зборот „установи“ се додаваат зборовите: „и институции“. 
 

Член 5 
Во членот 10 по алинејата 1 се додава нова алинеја 2, која гласи: 
„- предлага годишни акциони планови за имплементација на Стратегијата за 

образование на возрасните,“. 
 

Член 6 
Во членот 11 алинеја 5 по зборот „самоуправа“ запирката се брише и се додаваат 
зборовите: „и ги доставува на верификација до Центарот“. 

По алинејата 7 се додава нова алинеја 8, која гласи: 
„- води општински регистар за установи и институции кои реализираат јавно 

признати програми.“ 
 

Член 7 

Во членот 12 алинеја 4 точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат 
зборовите: „и ги доставува на верификација до Центарот“. 

 
Член 8 

Во членот 13 алинеја 3 точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат 

зборовите: „и ги доставува на верификација до Центарот“. 
 

Член 9 
Во членот 17 став 2 зборовите: „и лиценцирани“ се бришат. 
Во ставот 3 зборот „лиценцирани“ се заменува со зборот „верифицирани“. 
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Член 10 
Во членот 18 став 3 по зборот „возрасните“ се додаваат зборовите: „а ги 

верифицира Центарот“. 
 

Член 11 

Во членот 21 став 2 по зборовите: „организира во“ се додаваат зборовите: 
„Центарот, како и во“. 

 
Член 12 

По членот 21 се додаваат два нови члена 21-а и 21-б, кои гласат: 

„Верификација на посебни програми за образование на возрасните 
 

Член 21-а 
Установата или институцијата за образование на возрасни која сака да врши 

образование на возрасни за занимања, потребно е до Центарот да достави 
барање за верифицирање на посебната програма. 
За верифицирање на посебни програми, установата или институцијата за 

образование на возрасни до Центарот треба да поднесе: 
- барање за верификација на посебна програма, 

- документ за регистрирана дејност - образование на возрасни, 
- посебната програма во три копии, изработена во согласност со членот 19 од овој 
закон и 

- потврда за уплатени средства. 
Трошоците за верификација на програмите паѓаат на товар на поднесувачот на 

барањето. 
Висината на средствата за трошоците за верификација на програмите ја утврдува 
Управниот одбор на Центарот врз основа на обемот и сложеноста на програмата 

која се верифицира. 
 

Член 21-б 
Верификацијата на посебните програми за образование на возрасните ја врши 
Центарот по претходно доставено мислење на Комисијата за верификација на 

посебни програми за образование на возрасни (во натамошниот текст: Комисијата 
за верификација), што ја формира директорот на Центарот. 

Комисијата за верификација е составена од три члена еден член од Центарот и 
два члена стручни лица од областа на поднесената програма за верификација. 
Претседателот на Комисијата е членот од Центарот. 

Центарот распишува јавен оглас за избор на стручни лица за членови на комисии 
за верификација на посебни програми за образование на возрасни и го објавува 

на својата интернет страница и од пријавените кандидати кои ги исполнуваат 
условите од јавниот оглас избира членови во Комисијата за верификација. 
Комисијата за верификација својата работа ја уредува со деловник за работа. 

На членовите на Комисијата за верификација им следи надоместок за работата 
чија висина ја утврдува Управниот одбор на Центарот врз основа на бројот на 

дадените мислења за програмите кои се верифицираат. 
Начинот за верификација на посебните програми за образование на возрасните 
подетално ја утврдува Управниот одбор на Центарот.“ 

 
Член 13 

По членот 21 насловот „Верификација“ се менува и гласи: „Верификација на 
установи и институции за образование на возрасните“. 

 
Член 14 

Членот 22 се менува и гласи: 
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„Верификација на установите и институциите за образование на возрасните врши 
Министерството. Установа и институција за образование на возрасните може да 

реализира верификувани посебни програми за образование на возрасните, 
доколку има простор, опрема и кадар соодветен за реализација на тие програми, 
за што поднесува барање за верификација на установата или институцијата преку 

Центарот до Министерството. 
Стандардите за опремата, просторот и кадарот од ставот 2 на овој член ги 

утврдува министерот, на предлог на Центарот. 
Начинот на верификација на установите и институциите за образование на 
возрасните го пропишува министерот. 

Министерот во рок од 60 дена од денот на поднесувањето на барањето за 
верификација на установата и институцијата донесува решение со кое одлучува 

по барањето за верификација на установата и институцијата (во натамошниот 
текст: решение за верификација). 

Доколку министерот не донесе решение за верификација, односно не донесе 
решение за одбивање на барањето во рокот од ставот 5 на овој член, 
подносителот на барањето има право во рок од три работни дена да поднесе 

барање до писарницата на министерот. 
Доколку министерот нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на 

седиштето на Министерството. 
Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 6 на овој член ги 
пропишува министерот. 

Кон барањето за донесување на решението од ставот 6 на овој член барателот 
доставува и копија од барањето од ставот 2 на овој член. 

Министерот е должен во рок од пет работни дена од денот на поднесување на 
барањето од ставот 6 на овој член до писарницата на министерот, да донесе 
решение со кое барањето за верификација е уважено или одбиено. 

Доколку министерот не донесе решение во рокот од ставот 9 на овој член, 
подносителот на барањето може да го извести Државниот управен инспекторат во 

рок од пет работни дена. 
Инспекторот е должен во рок од десет дена од денот на приемот на 
известувањето од ставот 10 на овој член да изврши надзор во Министерството 

дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од 
денот на извршениот надзор да го информира граѓанинот. 

Инспекторот по извршениот надзор согласно со закон донесува решение со кое го 
задолжува министерот во рок од десет дена да одлучи по поднесеното барање, 
односно да го одобри или одбие барањето и да го извести Државниот управен 

инспекторат за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот 
со кој одлучил по поднесеното барање. 

Доколку министерот не одлучи во рокот од ставот 12 на овој член, инспекторот ќе 
поднесе барање за поведување прекршочна постапка за прекршок утврден во 
Законот за управната инспекција и ќе определи дополнителен рок од пет работни 

дена, во кој министерот ќе одлучи по барањето за што во истиот рок ќе го извести 
инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот 

со кој одлучил по барањето. 
Доколку министерот не одлучи и во дополнителниот рок од ставот 13 на овој 
член, инспекторот во рок од три работни дена ќе поднесе пријава до надлежниот 

јавен обвинител и во тој рок ќе го информира подносителот на барањето за 
преземените мерки. 

Доколку инспекторот не постапи по известувањето од ставот 11 на овој член, 
подносителот на барањето во рок од пет дена има право да поднесе приговор до 

писарницата на директорот на Државниот управен инспекторат. Доколку 
директорот нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето 
на Државниот управен инспекторат. 
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Директорот на Државниот управен инспекторат е должен во рок од три работни 
дена од денот на приемот да го разгледа приговорот од ставот 14 на овој член и 

доколку утврди дека инспекторот не постапил по известувањето од подносителот 
на барањето од ставот 10 на овој член и/или не поднесе пријава согласно со 
ставот 13 на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе 

барање за поведување на прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот 
за управната инспекција за инспекторот и ќе определи дополнителен рок од пет 

работни дена во кој инспекторот ќе изврши надзор во Министерството дали е 
спроведена постапка согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на 
извршениот надзор да го информира подносителот на барањето. 

Доколку инспекторот не постапи и во дополнителниот рок од ставот 16 на овој 
член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до 

надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во рок од три работни дена ќе 
го информира подносителот на барањето за преземените мерки. 

Во случајот од ставот 17 на овој член директорот на Државниот управен 
инспекторат веднаш, а најдоцна во рок од еден работен ден, ќе овласти друг 
инспектор да го спроведе надзорот веднаш. 

Во случаите од ставот 18 на овој член директорот на Државниот управен 
инспекторат во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на 

барањето. 
Доколку директорот на Државниот управен инспекторат не постапи согласно со 
ставот 14 на овој член, граѓанинот може да поднесе пријава до надлежниот јавен 

обвинител во рок од осум работни дена. 
Доколку министерот не одлучи во рок од ставот 12 на овој член, подносителот на 

барањето може да поведе управен спор пред надлежниот суд. 
Подзаконскиот акт од ставот 7 на овој член се донесува во рок од 15 дена од 
денот на донесувањето на овој закон. 

По донесувањето на подзаконскиот акт истиот веднаш, а најдоцна во рок од 24 
часа се објавува на веб страницата на Министерството.“ 

 
Член 15 

Членот 22-а се менува и гласи: 

„Министерството води Централен регистар за верификација на установите кои 
реализираат јавно признати програми за образование на возрасни. 

Општината, односно градот Скопје води општински регистар за установите кои 
реализираат јавно признати и посебни програми, односно за институциите кои 
реализираат посебни програми за образование на возрасните од своето подрачје. 

Формата, содржината и начинот на водење на Централниот регистар од ставот 1 
на овој член и на општинскиот регистар од ставот 2 на овој член ги пропишува 

министерот.“ 
 

Член 16 

Во членот 36 алинеите 7, 8 и 9 се менуваат и гласат: 
„- изготвува модели на јавно признати и посебни програми за образованието на 

возрасните, 
- врши верификација на посебни програми за образование на возрасните, 
- издава каталог на јавно признати и верифицирани посебни програми за 

образование на возрасните и го објавува на официјалната Интернет страница на 
Центарот,“. 

Алинејата 13 се менува и гласи: 
„- издава каталог на верифицирани установи и институции за образование на 

возрасните и го објавува на официјалната интернет страница на Центарот и 
Министерството,“. 
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Член 17 
Во членот 44 став 5 алинеја 1 зборовите: „јавно призната“ се заменуваат со 

зборот „посебна“. 
 

Член 18 

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република 
Македонија да утврди пречистен текст на Законот за образование на возрасните. 

 
Член 19 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен 

весник на Република Македонија“. 


