
превземено од  ww ww ww .. pp rr aa vv oo .. oo rr gg .. mm kk   

 1 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
Сл. Весник на Р. Македонија, бр.135 од 10.09.2014 година 

 
Член 1 

Во Законот за основното образование („Службен весник на Република 

Македонија“ брoј 103/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 15/11, 6/12, 100/12, 
24/13, 41/14 и 116/14) по членот 25-а се додава нов член 26, кој гласи: 

 
„Член 26 

Министерството за секој ученик во основното образование обезбедува една книга 
(лектира) заедно со ЦД на англиски јазик, за учениците да се стекнат со поголемо 
знаење на англиски јазик, преку истовремено читање и слушање на изговор на 

природен, мајчин англиски јазик.“ 
 

Член 2 
По членот 34 се додава нов член 34-а, кој гласи: 

 

„Член 34-а 
За развивање и унапредување на сите форми на спортски активности на 

учениците, најмалку пет наставници кои засновале работен однос на 
неопределено време во основното училиште, основаат училишен спортски клуб, 
согласно Законот за здруженија и фондации и Законот за спортот. 

Со училишниот спортски клуб управуваат членовите непосредно. 
Училишните спортски клубови средствата за финансирање ги стекнуваат од 

доброволни прилози, донации, подароци (во пари, добра, имотни права), 
завештанија и легати. 
Училишниот спортски клуб може да добива средства од буџетите на општините, 

односно општините во градот Скопје. “ 
 

Член 3 
Во членот 38 по ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи: 
„(7) Во случај на прекин на воспитно-образовната работа заради штрајк, 

директорот на основното училиште, по претходна согласност од градоначалникот, 
а за државните основни училишта од министерот, е должен да го обезбеди 

остварувањето на воспитно-образовната работа со замена на вработените кои 
штрајкуваат, за време додека трае штрајкот.“. 
 

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 екстерно проверување. 
(2) Интерното проверување на постигањето на успехот на учениците го вршат 

наставниците во училиштето. 
(3) Екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците од четврто 

до деветто одделение се реализира на крајот на секоја наставна година. 
(4) Екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците го 

организира и спроведува училиштето преку училишна комисија. 
(5) Училишната комисија за екстерно проверување на постигањата на учениците 
ја формира директорот на училиштето и истата е составена од пет члена: 

директор, стручен соработник и тројца наставници од училиштето. 
(6) Тестирањето за екстерното проверување на постигањата на учениците го 

спроведуваат тестатори определени од училишната комисија. 
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(7) Училишната комисија е должна за секоја испитна просторија да определи 
најмалку по еден тестатор. 

(8) Во испитна просторија за време на екстерното проверување на постигањата 
на учениците не смеат да влегуваат наставници кои не се тестатори или 
помошници на тестатори. 

(9) За ученик со посебни образовни потреби вклучен во редовното образование 
училишната комисија задолжително определува лице - помошник на тестаторот. 

(10) Тестаторот и помошникот на тестаторот не смеат да даваат било какви 
информации во врска со одговорите на прашањата за време на екстерното 
проверување на постигањата на учениците. 

(11) Тестаторот и помошникот на тестаторот може да биде наставник по било кој 
наставен предмет, освен по предметот по кој се врши екстерното проверување на 

постигањата на учениците. 
(12) Начинот на формирање и работење на училишната комисија, тајноста на 

материјалот за екстерно проверување, начинот на проверување на тестовите од 
училишната комисија, како и формата и содржината на извештајот ги пропишува 
министерот по предлог на Државниот испитен центар. 

(13) Екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците се врши со 
тестови кои ги изготвува Државниот испитен центар, на предлог на Бирото. 

(14) Екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците се врши по 
два наставни предмети, согласно со наставниот план, а врз основа на генерален 
распоред изготвен од страна на Државниот испитен центар, на предлог на Бирото, 

освен по наставните предмети со кои учениците се стекнуваат со вештини, 
односно за наставните предмети за кои не може да се врши екстерното 

проверување на постигањата на успехот на учениците. 
(15) Начинот и постапката за проверување на објективноста на наставникот при 
оценувањето на постигањата на успехот на учениците по наставните предмети со 

кои учениците се стекнуваат со вештини, односно по наставните предмети за кои 
не може да се врши екстерното проверување на постигањата на успехот на 

учениците го пропишува министерот, на предлог на Бирото. 
(16) Врз основа на генералниот распоред од ставот (14) 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. 

(17) Резултатите од екстерното проверување на постигањето на успехот на 
учениците од ставот (14) на овој член училиштето ги запишува во свидетелството 
за завршена година на образование и истите влијаат врз општиот успех на 

ученикот. 
(18) На ученик кој не се јавил на екстерното проверување на постигањата на 

успехот и истото не го оправдал со медицинска белешка, односно со 
потврда/доказ за учество на државен или меѓународен натпревар, му се запишува 
оценката недоволен (1) во свидетелството, која влијае на општиот успех на 

ученикот. 
(19) На ученикот му се издава свидетелство за завршена година на образование 

по спроведеното екстерно проверување. 
(20) Резултатите запишани во свидетелството од ставот (17) на овој член се еден 
од критериумите за запишување на учениците во средното образование. 

(21) Училишната комисија доставува извештај за спроведеното екстерно 
проверување на постигањата на учениците до Државниот испитен центар. 

(22) Врз основа на добиените извештаи од училишните комисии, Државниот 
испитен центар изготвува збирен извештај со резултати од спроведеното екстерно 

проверување на постигањата на успехот на учениците.“. 
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Член 5 
Во членот 97 по ставот (8) се додаваат три нови става (9), (10) и (11), кои гласат: 

„(9) По исклучок од ставот (7) на овој член ако во објавениот извештај со 
резултатите од спроведеното екстерно проверување на успехот на учениците 
бројот на наставниците кај кои има најмали отстапувања во добиените 

показатели е поголем од 20 % на сите наставници еднакво им се зголемува 
платата во висина на средствата кои се од наставниците кај кои има најголеми 

отстапувања во добиените показатели. 
(10) По исклучок од ставот (8) на овој член ако во објавениот извештај со 
резултатите од спроведеното екстерно проверување на успехот на учениците, 

бројот на наставниците кај кои има најголеми отстапувања во добиените 
показатели е помал од 20%, бројот на наставниците на кои им се зголемува 

платата е еднаков на бројот на наставниците на кои им се намалува платата. 
(11) Одредбата од ставот (9) на овој член се однесува на наставниците чија 

објективност се проверува при оценувањето на постигањата на успехот на 
учениците по наставните предмети со кои учениците се стекнуваат со вештини, 
односно за наставните предмети за кои не може да се врши екстерното 

проверување на постигањата на успехот на учениците.“ 
Ставовите (9), (10), (11) и (12) стануваат ставови (12), (13), (14) и (15). 

Во ставот (13) кој станува став (16) бројот „(12)“ се заменува со бројот „(15)“. 
Во ставот (14) кој станува став (17) броевите „(7) и (8)“ се заменуваат со 
броевите „(7), (8) и (9)“. 

Во ставот (15) кој станува став (18) бројот „(14)“ се заменува со бројот „(17)“. 
Ставот (16) станува став (19). 

 
Член 6 

По членот 172-б се додава нов член 172-в кој гласи: 

 
„Член 172-в 

(1) Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на одговорното лице во правното лице ако дозволи тестаторот и 
помошникот на тестаторот да се од редот на наставниците по предметот по кој се 

врши екстерното проверување (член 71 став (11)). 
(2) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на наставниците ако постапуваат спротивно на член 71 став (8). 
(3) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
на тестаторот и помошникот на тестаторот ако дава било какви информации во 

врска со одговорите на прашањата (член 71 став (10)).“ 
(4) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на тестаторот и помошникот на тестаторот ако се од редот на 
наставниците по предметот по кој се врши екстерното проверување (член 71 став 
(11)). “. 

 
Член 7 

Решенијата за зголемување, односно за намалување на платите на наставниците 
согласно објавениот извештај со резултати од спроведеното екстерно 
проверување на постигањата на успехот на учениците за учебната 2013/2014 

година ќе се донесат согласно одредбите од член 1 од овој закон. 
 

Член 8 
Одредбата од член 1 од овој закон со која се додава нов член 26 ќе отпочне да се 

применува од 1 јануари 2016 година. 
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Член 9 
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република 

Македонија да утврди пречистен текст на Законот за основното образование. 
 

Член 10 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“. 


