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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
578.
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
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 3 март 2010 година.
Бр. 07-1059/1
3 март 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Член 1
Во Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ брoj 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 и
92/2008), членот 11 се менува и гласи:
„Средно училиште може да се основа, ако:
- постојат потреби на општината, градот Скопје, односно државата од одреден вид кадри,
- се донесени наставни планови и програми за воспитно-образовна работа,
- се обезбедени соодветни простории и опрема за
остварување на средното образование,
- со финансиски план е обезбедено одржливо ниво
на финансирање најмалку за една генерација на ученици во училиштето,
- е обезбеден потребен број лица кои ги исполнуваат условите утврдени за наставници и стручни соработници во средното образование, кои дале изјава дека ќе
се пријават на јавниот оглас и дека ќе засноваат работен однос, ако на јавниот оглас бидат избрани и
- се исполнети и другите услови кои се утврдени со
нормативите и стандардите за основање на средно училиште заради вршење на средно образование.
Условите од ставот 1 алинеи 2, 3, 4, 5 и 6 на овој
член важат и при основање на приватно средно училиште.
Нормативите и стандардите од ставот 1 алинеја 6 на
овој член за основање на средно училиште ги донесува
министерот надлежен за вршење на работите од областа на образованието (во натамошниот текст: министерот), на предлог на Бирото за развој на образованието.“
Член 2
По членот 11 се додаваат три нови члена 11-а, 11-б
и 11-в, кои гласат:
„Член 11-а
Покрај условите утврдени во членот 11 од овој закон, за основање на приватно средно училиште основачот треба да приложи банкарска гаранција дека ќе биде
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во состојба да ги надомести средствата кои учениците
ги уплатиле на приватното средно училиште кое престанало со работа и другите трошоци кои ќе ги имаат
учениците заради префрлувањето во друго средно училиште во земјата.
Висината на банкарската гаранција од ставот 1 на
овој член ја утврдува министерот во зависност од бројот на предложените паралелки во елаборатот за основање, како и од висината на надоместокот кој се уплаќа
за школување.
Основачот на приватното средно училиште кон барањето одобрение за основање на приватно средно
училиште доставува и наставни планови и програми
усогласени со Концепцијата за државна матура, училишна матура и завршен испит.
Член 11-б
Постапката за основање средно училиште започнува со доставување на барање за одобрение за основање
на средно училиште со елаборат за основање и предлог
основачки акт за основање на средно училиште.
Член 11-в
Елаборатот за основање на средно училиште особено ги содржи: податоците за основачот, видот, односно
видовите на средното образование кое ќе се остварува
во средното училиште, наставните планови и програми, бројот на паралелки, просторните услови и опрема
за остварување на средното образование, изворот на
финансиските средства за вршење на средното образование, можноста за обезбедување на потребниот број
наставници и стручни соработници кои можат да бидат
вработени во средното училиште и план за начинот на
кој ќе бидат исполнети другите услови кои се утврдени
во нормативите и стандардите за основање на средно
училиште.
Барањето за одобрение за основање на средно училиште со елаборатот за основање на средно училиште
и предлог основачки акт за основање на средно училиште се доставува до Министерството.
За утврдување на исполнетоста на условите од членовите 11 и 11-а на овој закон министерот формира комисија составена од претстaвници од Министерството
и Државниот просветен инспекторат.
За наставните планови и програми од ставот 1 на
овој член дава мислење Бирото за развој на образованието, односно Центарот за стручно образование и
обука.“
Член 3
Членот 12 се менува и гласи:
„Одлука за давање одобрение за основање на приватно средно училиште донесува Владата по претходно
мислење од Министерството, Бирото за развој на образованието и Центарот за стручно образование и обука,
доколку се исполнети условите утврдени во членот 11
став 1 алинеи 2, 3, 4, 5 и 6, како и условите од членот
11-а на овој закон.“
Член 4
Во членот 13 по зборот „одобрение“ се додаваат зборовите: „за основање на приватно средно училиште“.
Член 5
По членот 13 се додава нов член 13-а кој, гласи:
„Член 13-а
По донесувањето на одлуката за давање одобрение
за основање на приватно средно училиште, основачот
донесува основачки акт, според предлогот на основачкиот акт од членот 11-б на овој закон кој бил приложен
кон барањето на одобрение за основање на приватно
средно училиште.“
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Член 6
Во членот 15 став 1 алинеја 2 броевите: „2, 3 и 4“ се
заменуваат со броевите: „2, 3, 4, 5 и 6“.

префрлувањето во други средни училишта во земјата,
основачот одговара неограничено со целиот свој имот
согласно со Законот за стечај и Законот за установитe.“

Член 7
По членот 15 се додава нов член 15-а, кој гласи:

Член 9
Во членот 21 ставот 1 се менува и гласи:
„Со наставните планови (во натамошниот текст:
планови) и наставните програми (во натамошниот
текст: програми) се уредуваат целите, наставните подрачја, теми и содржини, образовните стандарди и профилот на наставникот кој ја реализира наставата.“
Ставот 2 се брише.
Во ставот 3 кој станува став 2 по зборовите: „развој
на образованието“ се додаваат зборовите: „и Центарот
за стручно образование и обука".
Ставот 4 станува став 3.

„Член 15-а
Kога основачот ќе утврди дека престанала потребата од приватното средно училиште, или не е во состојба да ја финансира неговата дејност, го известува за
причините органот на управување на приватното средно училиште и другите соосновачи или содружници
или акционерите кога основач е правно лице и им дава
рок од најмалку 30 дена да одлучат дали приватното
средно училиште ќе продолжи да работи со обезбедување на сопствени извори на финансиски средства, односно дали финансирањето на приватното средно училиште ќе го преземе еден од соосновачите, ако приватното средно училиште го основале два или повеќе основачи, или некој од содружниците или акционерите,
ако основач на приватното средно училиште е едно
правно лице.
Ако органот на управување, односно соосновач, содружник или акционер од ставот 1 на овој член го извести основачот дека не постојат услови за вршење на
воспитно-образовната дејност со сопствени извори на
финансирање или со средства на еден од основачите,
односно содружник или акционер, основачот донесува
одлука за престанок на приватното средно училиште.
Во одлуката основачот е должен да го утврди начинот
на кој учениците ќе го продолжат средното образование.
Ако средствата што основачот ги обезбедил за извршување на дадените гаранции не се доволни за остварување на правото на учениците да го продолжат
школувањето, основачот за исполнување на дадените
гаранции одговара неограничено со целиот свој имот.
По донесувањето на одлуката за престанок, односно одземање на одобрението за основање на приватното средно училиште, министерот донесува решение за
негово бришење од Централниот регистар за средни
училишта и поднесува барање за бришење на приватното средно училиште од Централниот регистар.
Во случај на престанок на приватното средно училиште кога е исполнет условот од ставот 2 на овој
член, или кога е одземено одобрението за основање на
приватно средно училиште, министерот ќе донесе решение со кое ќе обезбеди завршување на учебната година на учениците во приватното средно училиште кое
е во ликвидација или префрлување на учениците во
друго средно училиште во земјата. Со решението ќе се
активира и банкарската гаранција која ја дал основачот
за да можат да се надоместат средствата кои учениците
ги уплатиле на приватното средно училиште кое престанало со работа и другите трошоци кои ќе ги имаат
учениците заради завршување на учебната година или
префрлање во друго средно училиште.“
Член 8
Членот 16 се менува и гласи:
„Приватното средно училиште може да престане со
стечај согласно со Законот за стечај.
Банкарската гаранција што согласно со овој закон ја
дава основачот на приватното средно училиште не влегува во стечајната маса и се користи исклучиво за намената за која е дадена согласно со овој закон.
Ако средствата од гаранцијата што согласно со овој
закон ја дал основачот на приватното средно училиште
и средствата од стечајната маса не се доволни за надомест за средствата што учениците ги уплатиле на приватното средно училиште кое престанало со работа и
на другите трошоци што ќе ги имаат учениците заради

Член 10
Во членот 29-а став 1 зборовите: „Јавното средно“
се заменуваат со зборот „Средното“, а зборот „трета“
се заменува со зборот „втора“.
Ставот 2 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 во соработка со Бирото за развој
на образованието и Центарот за стручно образование и
обука, советодавната и стручната помош од Бирото за
развој на образованието, 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.“
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Извештајот со резултатите од самоевалуацијата
училиштето го доставува до Државниот испитен центар.“
Во ставот 3 кој станува став 4 зборовите: „јавните
средни“ се заменуваат со зборот „средните“.
Член 11
Во членoт 42 став 7 по зборот „натпревари“ се става
запирка и се додаваат зборовите: „резултатите од екстерното проверување запишани во свидетелство за завршена година“.
Член 12
Во членот 45 ставовите 2, 3, 4, 5 и 6 се бришат.
Член 13
По членот 45 се додаваат три нови члена 45-а, 45-б
и 45-в, кои гласат:
„Член 45-а
Следењето и проверувањето на напредокот и постигањето на успехот на учениците се врши со интерно и
со екстерно проверување.
Ученикот има обврска на интерно и екстерно проверување на напредокот и постигањето на начин утврден со овој закон.
Интерното проверување на постигањето на успехот
на учениците го вршат континуирано наставниците во
училиштето според стандарди кои ги утврдува министерот на предлог на Бирото за развој на образованието
и Центарот за стручно образование и обука.
Екстерното проверување се врши на крајот на секоја наставна година, освен за учениците во завршната
година на средното образование, за кои екстерното
проверување се врши по завршувањето на првото полугодие најдоцна до крајот на февруари во тековната
учебна година.
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Екстерното проверување го врши училишна комисија составена од пет члена: директор, стручен соработник и тројца наставници од училиштето.
Начинот на формирање и работење на училишната
комисија, тајноста на материјалот за екстерно проверување, начинот и постапката на проверување на тестовите од училишната комисија, формата и содржината
на извештајот ги пропишува министерот по предлог на
Државниот испитен центар.
Екстерното проверување на постигањата на успехот
на учениците се врши со тестови кои ги изготвува Државниот испитен центар на прадлог на Бирото за развој
на образованието и Центарот за стручно образование и
обука.
Екстерното проверување на постигањето на учениците од ставот 4 на овој член се врши по четири наставни предмети согласно со наставниот план, а врз основа на генерален распоред и правила изготвени од
страна на Државниот испитен центар.
Врз основа на генералниот распоред од ставот 8 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.
Резултатите од екстерното проверување на напредокот и постигањето на успехот на ученикот од ставот
4 на овој член не влијаат на општиот успех на ученикот, односно на неговите оценки. Резултатите од екстерното проверување на постигањата на успехот на
учениците училиштето ги запишува во свидетелството
за завршена година.
Резултатите запишани во свидетелството од ставот
10 на овој член се еден од критериумите за запишување на ученикот во високообразовна установа.
Училишната комисија доставува извештај за спроведеното екстерно проверување до Државниот испитен
центар.
Приватното средно училиште спроведува екстерно
проверување на постигањата на успехот на учениците
и за истото само ги сноси трошоците. Висината на трошоците ја утврдува министерот врз основа на реално
направените трошоци.
Член 45-б
Училишната комисија е должна согласно со генералниот распоред од членот 45-а став 8 на овој закон да
организира дополнителен термин за екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците кои поради болест или други оправдани причини не биле во
можност екстерно да бидат проверени.
Начинот на организирање и спроведување на екстерното проверување ги пропишува министерот по
предлог на Државниот испитен центар.
Член 45-в
Ученикот или родителот има право да поднесе писмен приговор до училишната комисија и да направи
увид на тестот од членот 45-а став 7 на овој закон во
рок од три дена од денот на соопштувањето на резултатите.
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.
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.“
Член 14
Во членот 60 по ставот 2 се додаваат два нови става
3 и 4, кои гласат:
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„На јавниот оглас од ставот 1 на овој член може да
се пријави и лице без положен стручен испит и да заснова работен однос на определено време до крајот на
учебната година.
Без положен стручен испит не може да се заснова
работен однос на неопределено време.“
Ставот 3 станува став 5.
Член 15
Во членот 62 ставот 1 се менува и гласи:
„Наставник во средно училиште може да заснова
работен однос на определено време и доколку:
- на јавен оглас не може да се избере наставник кој
ги исполнува условите од нормативот за наставен кадар во средното образование или
- обемот на работата изнесува најмногу половина
од работното време во работната недела утврдена со
закон.“
Член 16
Во членот 68 став 1 зборот „јавното“ се заменува со
зборот „средното“.
По ставот 2 се додаваат четири нови става 3, 4, 5 и
6, кои гласат:
„Министерот во соработка со Бирото за развој на
образованието, Центарот за стручно образование и
обука и Државниот испитен центар донесува годишна
програма за професионално усовршување и напредување на наставниците и стручните соработници.
За професионалното усовршување и оспособување
на секој наставник и стручен соработник во училиштето се води професионално досие.
Формата, содржината и начинот на водењето на
професионалното досие го пропишува министерот по
предлог на Бирото за развој на образованието и Центарот за стручно образование и обука.
Начинот на собирање на резултатите од евалуациите од членот 69 став 16 на овој закон врз основа на кое
се врши напредувањето на наставниците и стручните
соработници го пропишува министерот по предлог на
Бирото за развој на образованието, Центарот за стручно образование и обука, Државниот испитен центар и
Државниот просветен инспекторат.“
Ставовите 3, 4, 5 и 6 стануваат ставови 7, 8, 9 и 10.
Член 17
Членот 69 се менува и гласи:
„Наставниците и стручните соработници во средното училиште се усовршуваат, оспособуваат и напредуваат во звања.
Наставникот и стручниот соработник кој за прв пат
се вработуваат во образование се со звање наставникприправник и стручен соработник-приправник.
Наставник-приправник може да напредува во звањата наставник, наставник-ментор и наставник-советник.
Стручниот соработник-приправник може да напредува во звањата стручен соработник, стручен соработник-ментор и стручен соработник-советник.
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.
Комисијата од ставот 5 на овој член е составена од
пет наставници, педагог, односно психолог во училиштето, еден родител, директорот на училиштето, член
на училишниот одбор кој е претставник од основачот,
советник од Бирото за развој на образованието и советник од Центарот за стручно образование и обука.
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Наставниците 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.
При напредувањето на наставниците и стручните
соработници во соодветното звање од ставот 5 на овој
член, училишната комисија кај јавните средни училишта, односно органот утврден од основачот кај приватните средни училишта, задолжително ги зема предвид
резултатите од екстерното проверување, самоевалуацијата и интегралната евалуација содржани во Националниот извештај за работата на наставниците и стручните
соработници.
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 кај јавните средни училишта, односно органот утврден од основачот кај приватните средни училишта во рок од осум дена од денот на
објавувањето на списокот на наставници и стручни соработници кои напредуваат во звање.
Напредувањето на наставниците и стручните соработници во звањата наставник-советник и стручен соработник-советник го врши комисија која ја формира
министерот.
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.
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.
Средното 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.
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.
Наставник и стручен соработник може да напредува во следното звање по четири години на начин утврден со овој закон.
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 работа на наставници и стручни соработници. Овој став
се применува само во јавните средни училишта.
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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 за развој на
образованието, Државниот испитен центар и Државниот просветен инспекторат.“
Член 18
Во членот 70 по ставот 4 се додаваат два нови става
5 и 6, кои гласат:
„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 69 став 8 на овој закон донесува акт за
престанок на работниот однос на наставникот и стручниот соработник.
Против актот на директорот од ставот 5 на овој
член наставникот и стручниот соработник може да
поднесе тужба до надлежен суд.“
Член 19
Членот 70-а се менува и гласи:
„Врз основа на резултатите од екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците од членот 45-а на овој закон се оценува објективноста и професионалноста на наставникот во вреднувањето на постигнувањата на успехот на ученикот.
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.
На наставник и стручен соработник за кои Бирото
за развој на образованието, Центарот за стручно образование и обука или Државниот просветен инспекторат
утврдиле дека и по една година од добивањето на
стручната помош, повторно ќе биде во групата на наставници и стручни соработници на кои им е потребна
стручна помош, ќе му биде намалена платата во висина
од 10% од последната исплатена плата, во траење од
една година.
Решението за намалување на платата на наставникот и стручниот соработник од ставот 3 на овој член го
донесува директорот на училиштето врз основа на негативните резултати од екстерната евалуација содржани во годишниот извештај за работата на наставниците
и стручните соработници.
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 20
Во членот 89 став 1 алинеја 8 зборовите: „81 став 1“
се заменуваат со зборовите: „70 ставови 1 и 2“.
Член 21
Во членот 89-а став 1 алинеја 8 зборовите: „81 став
1“ се заменуваат со зборовите: „70 ставови 1 и 2“.
Член 22
Во членот 92 став 1 по зборот „училиште“ се става
запирка и се додаваат зборовите: „односно органот на
раководење на приватното средно училиште“.
Во ставот 2 по алинејата 3 се додаваат две нови
алинеи 4 и 5, кои гласат:
„- формира и раководи со училишната комисија за
екстерно проверување на постигањата на успехот на
учениците и
- врши контрола врз начинот на водењето на професионалните досиеја утврдени во членот 68 став 4 од
овој закон.“
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Член 23
Во членот 93 алинејата 7 се менува и гласи:
„- ako 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 24
Во членот 96 став 1 по алинејата 2 се додаваат три
нови алинеи 3, 4 и 5, 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,
- дава предлози за напредување на наставниците и
стручните соработници во училиштето,“.
Алинеите 3, 4, 5, 6 и 7 стануваат алинеи 6, 7, 8, 9 и 10.
Член 25
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 26
Одредбите од овој законот кои се однесуваат на екстерното проверување на напредокот и постигањето на
успехот на учениците во средното образование ќе се
применуваат од учебната 2010/2011 година.
Член 27
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за средното образование.
Член 28
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
LIGJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR ARSIM TË MESËM
Neni 1
Në Ligjin për arsim të mesëm ("Gazeta zyrtare e
Republikës së Maqedonisë'' numër 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
dhe 92/2008), neni 11 ndryshohet si vijon:
"Shkolla e mesme mund të themelohet, nëse:
- ekzistojnë nevoja të komunës, qytetit të Shkupit,
përkatësisht shtetit për kuadro të llojit të caktuar,
- janë miratuar plane dhe programe mësimore për punë
edukativo-arsimore,
- janë siguruar hapësira dhe pajisje adekuate për
realizimin e arsimit të mesëm,
- me plan financiar është siguruar niveli i qëndrueshëm
i financimit të së paku një gjenerate të nxënësve në shkollë,
- është siguruar numri i nevojshëm i personave që i
plotësojnë kushtet e përcaktuara për arsimtarë dhe
bashkëpunëtorë profesionalë në arsimin e mesëm, të cilët
kanë dhënë deklaratë se do të paraqiten në shpalljen
publike dhe do të themelojnë marrëdhënie pune, nëse në
shpalljen publike do të zgjidhen dhe
- janë të plotësuara edhe kushte tjera të cilat janë të
përcaktuara me normat dhe standardet për themelimin e
shkollës së mesme, për kryerje të arsimimit të mesëm.
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Kushtet nga paragrafi 1 alinetë 2, 3, 4, 5 dhe 6 të këtij
neni, vlejnë edhe gjatë themelimit të shkollës së mesme
private.
Normat dhe standardet nga paragrafi 1 alineja 6 të këtij
neni për themelimin e shkollës së mesme, i miraton
ministri kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e
arsimit (në tekstin e mëtutjeshëm: ministri), me propozim
të Byrosë për Zhvillimin e Arsimit.''
Neni 2
Pas nenit 11 shtohen tre nene të reja 11-a, 11-b dhe 11v, si vijojnë:
"Neni 11-a
Përveç kushteve të përcaktuara në nenin 11 të këtij
ligji, për themelimin e shkollës së mesme private,
themeluesi duhet të parashtrojë garanci bankare se do të
jetë në gjendje që t'i kompensojë mjetet të cilat nxënësit i
kanë paguar në shkollën e mesme private, e cila e ka
ndërprerë punën dhe shpenzimet tjera të cilat do t'i kenë
nxënësit për transferim në shkollë tjetër të mesme në vend.
Lartësinë e garancisë bankare nga paragrafi 1 i këtij
neni, e përcakton ministri, varësisht nga numri i paraleleve
të propozuara në elaboratin për themelim, si dhe nga
lartësia e kompensimit e cila paguhet për shkollim.
Themeluesi i shkollës së mesme private me kërkesën
për leje për themelimin e shkollës së mesme private,
parashtron edhe plane dhe programe mësimore, të
harmonizuara me Konceptin e maturës shtetërore, maturës
shkollore dhe provimit përfundimtar.
Neni 11-b
Procedura për themelimin e shkollës së mesme, fillon
me dorëzimin e kërkesës për leje për themelim të shkollës
së mesme, me elaborat për themelim dhe propozim-akt
themelues për themelimin e shkollës së mesme.
Neni 11-v
Elaborati për themelim të shkollës së mesme i përmban
kryesisht: të dhënat e themeluesit, llojin, përkatësisht llojet
e arsimit të mesëm që do të realizohen në shkollën e
mesme, planet dhe programet mësimore, numrin e
paraleleve, kushtet hapësinore dhe pajisjet për realizimin e
arsimit të mesëm, burimin e mjeteve financiare për kryerje
të arsimit të mesëm, mundësinë për të siguruar numër të
nevojshëm të arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve
profesionalë, të cilët mund të punësohen në shkollë të
mesme dhe planin për mënyrën me të cilën do të
plotësohen kushtet tjera të cilat janë të përcaktuara me
normativat dhe standardet për themelim të shkollës së
mesme.
Kërkesa për leje për themelim të shkollës së mesme,
me elaboratin për themelim të shkollës së mesme dhe
propozim-aktin për themelim të shkollës së mesme,
dorëzohen në Ministri.
Për përcaktimin e plotësimit të kushteve nga nenet 11
dhe 11-a të këtij ligji, ministri formon komision të përbërë
nga përfaqësues të Ministrisë dhe Inspektoratit Shtetëror të
Arsimit.
Për planet dhe programet mësimore nga paragrafi 1 i
këtij neni, jep mendim Byroja për Zhvillim të Arsimit,
gjegjësisht Qendra për Arsim dhe Trajnim Profesional.''
Neni 3
Neni 12, ndryshohet si vijon:
"Vendim për dhënie të lejes për themelim të shkollës së
mesme private, miraton Qeveria pas mendimit paraprak
nga Ministria, Byroja për Zhvillim të Arsimit dhe Qendra
për Arsim dhe Trajnim Profesional, nëse plotësohen
kushtet e përcaktuara në nenin 11 paragrafi 1 alinetë 2, 3,
4, 5 dhe 6, si dhe kushtet nga neni 11-a të këtij ligji.''
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Neni 4
Në nenin 13 pas fjalës "leje'' shtohen fjalët "për
themelimin e shkollës së mesme private".
Neni 5
Pas nenit 13, shtohet nen i ri 13-a si vijon:
"Neni 13-a
Pas miratimit të vendimit për dhënie të lejes për
themelimin e shkollës së mesme private, themeluesi
miraton akt themelues sipas propozim-aktit themelues nga
neni 11-b i këtij ligji, i cili është parashtruar me kërkesën
për leje për themelim të shkollës së mesme private.''
Neni 6
Në nenin 15 paragrafi 1 alineja 2, numrat: "2, 3 dhe 4''
zëvendësohen me numrat: "2, 3, 4, 5 dhe 6''.
Neni 7
Pas nenit 15 shtohet nen i ri 15-a, si vijon:
"Neni 15-a
Kur themeluesi do të konfirmojë se ka pushuar nevoja
për shkollën e mesme private, ose nuk është në gjendje që
ta financojë veprimtarinë e saj, për shkaqet e njofton
organin udhëheqës të shkollës së mesme private dhe
bashkëthemeluesit ose bashkëpronarët tjerë, ose aksionarët
kur themelues është person juridik, dhe u jep afat prej më
së paku 30 ditësh, që të vendosin nëse shkolla e mesme
private do të vazhdojë të punojë duke siguruar burime të
veta të mjeteve financiare, përkatësisht nëse financimin e
shkollës së mesme private do ta ndërmarrë njëri nga
bashkëthemeluesit, nëse shkollën e mesme private e kanë
themeluar dy apo më shumë themelues, ose dikush nga
bashkëpronarët ose nga aksionarët, nëse themelues i
shkollës së mesme private është një person juridik.
Nëse organi udhëheqjes, përkatësisht bashkëthemeluesi,
bashkëpronari ose aksionari nga paragrafi 1 i këtij neni, e
njofton themeluesin se nuk ekzistojnë kushte për kryerjen e
veprimtarisë edukative-arsimore me financim nga burimet e
veta, ose me mjete të njërit prej themeluesve, përkatësisht
bashkëpronarëve ose aksionarëve, themeluesi miraton
vendim për ndërprerje të shkollës së mesme private. Në
vendim, themeluesi është i obliguar që ta përcaktojë
mënyrën se si nxënësit do ta vazhdojnë arsimin e mesëm.
Nëse mjetet që themeluesi i ka siguruar për realizimin e
garancive të dhëna, nuk mjaftojnë për realizimin e të
drejtës së nxënësve që ta vazhdojnë shkollimin, themeluesi
përgjigjet për plotësimin e garancive të dhëna, në mënyrë
të pakufizuar me të gjithë pronën e tij.
Pas miratimit të vendimit për ndërprerje, përkatësisht
heqje të lejes për themelim të shkollës së mesme private,
ministri miraton aktvendim për shlyerjen e saj nga Regjistri
Qendror për Shkolla të Mesme dhe parashtron kërkesë për
shlyerje të shkollës së mesme private nga Regjistri
Qendror.
Në rast ndërprerjeje të shkollës së mesme private, kur
plotësohet kushti nga paragrafi 2 i këtij neni, ose kur është
hequr leja për themelimin e shkollës së mesme private,
ministri miraton aktvendim me të cilin do të sigurojë
përfundimin e vitit shkollor për nxënësit e shkollës e
mesme private e cila është në likuidim, ose transferimin e
nxënësve në shkollë tjetër të mesme në vend. Me
aktvendimin do të aktivizohet edhe garancia bankare që e
ka dhënë themeluesi që të mund të kompensohen mjetet të
cilat nxënësit i kanë paguar në shkollën e mesme private e
cila e ka ndërprerë punën dhe shpenzimet tjera që do t'i
kenë nxënësit për kryerjen e vitit shkollor, ose transferim
në shkollë tjetër të mesme."
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Neni 8
Neni 16, ndryshohet si vijon:
"Shkolla e mesme private mund të ndërpritet me
falimentim, në pajtim me Ligjin për falimentim.
Garancia bankare që në pajtim me këtë ligj e jep
themeluesi i shkollës së mesme private, nuk hyn në masën
falimentuese dhe shfrytëzohet ekskluzivisht për dedikimin
që jepet, në pajtim më këtë ligj.
Nëse mjetet nga garancia, që në pajtim me këtë ligj i ka
dhënë themeluesi i shkollës së mesme private dhe mjetet
nga masa falimentuese, nuk janë të mjaftueshme për
kompensim të mjeteve që nxënësit i kanë paguar në
shkollën e mesme private e cila e ka ndërprerë punën, dhe
të shpenzimeve tjera që do t'i kenë nxënësit për transferim
në shkolla tjera në vend, themeluesi përgjigjet në mënyrë të
pakufizuar me të gjithë pronën e tij, në pajtim me Ligjin
për falimentim dhe Ligjin për institucionet.''
Neni 9
Në nenin 21, paragrafi 1 ndryshohet si vijon:
"Me planet mësimore (në tekstin e mëtejmë: plane) dhe
programet mësimore (në tekstin e mëtejshëm: programe)
rregullohen qëllimet, sferat mësimore, temat dhe
përmbajtjet, standardet arsimore dhe profili i arsimtarit i
cili e realizon mësimin.''
Paragrafi 2 shlyhet.
Në paragrafin 3 i cili bëhet paragraf 2 pas fjalëve:
"zhvillimin e arsimit'' shtohen fjalët: "dhe Qendrës për
Arsim dhe Trajnim Profesional.''
Paragrafi 4 bëhet paragraf 3.
Neni 10
Në nenin 29-a paragrafi 1 fjalët: "e mesme publike''
zëvendësohen me fjalët: "e mesme'', ndërsa fjala "të tretë''
zëvendësohet me fjalën "të dytë''.
Paragrafi 2, ndryshohet si vijon:
"Për të siguruar kualitet të mësimit Këshilli i Shkollës
në çdo katër vite, miraton program për zhvillim të shkollës,
në të cilin merren parasysh rezultatet nga vetevaluimi, të
realizuar nga ana e Komisioni i Shkollës në bashkëpunim
me Byronë për Zhvillim të Arsimit dhe Qendrën për Arsim
dhe Trajnim Profesional, ndihma këshillëdhënëse dhe
profesionale nga Byroja për Zhvillim të Arsimit,
rekomandimet nga raporti i evaluimit integral të realizuar
nga Inspektorati Shtetëror i Arsimit, si dhe rezultatet nga
evaluimi ekstern të përfshira në Raportin vjetor për punën e
arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë, nga ana e
Qendrës Shtetërore të Provimeve.''
Pas paragrafit 2, shtohet paragraf i ri 3 si vijon:
"Raportin me rezultatet nga vetevaluimi, shkolla e
dorëzon në Qendrën Shtetërore të Provimeve.''
Në paragrafin 3 i cili bëhet paragraf 4, fjalët: "të mesme
publike'' zëvendësohen me fjalët: "të mesme''.
Neni 11
Në nenin 42 paragrafi 7, pas fjalës "gara'' vihet presje
dhe shtohen fjalët: "rezultatet nga kontrolli ekstern të
regjistruara në dëftesë për vitin e kryer".
Neni 12
Në nenin 45 paragrafët 2, 3, 4, 5 dhe 6 shlyhen.
Neni 13
Pas nenit 45 shtohen tre nene të reja 45-a, 45-b dhe 45v, si vijojnë:
"Neni 45-a
Përcjellja dhe kontrolli i përparimit dhe arritjes së
suksesit të nxënësve, kryhet me kontroll intern dhe ekstern.
Nxënësi është i obliguar për kontroll intern dhe ekstern
të përparimi dhe arritjes në mënyrë të përcaktuar me këtë
ligj.
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Kontrollin intern të arritjes së suksesit të nxënësve e
kryejnë në vazhdimësi arsimtarët në shkollë sipas
standardeve që i përcakton ministri, me propozim të
Byrosë për Zhvillimin e Arsimit dhe Qendrës për Arsim
dhe Trajnim Profesional.
Kontrolli ekstern kryhet në fund të çdo viti shkollor,
përveç për nxënësit në vitin e fundit të arsimit të mesëm,
për të cilët kontrolli ekstern kryhet pas mbarimit të
gjysmëvjetorit të parë, më së voni deri në fund të shkurtit
të vitit shkollor rrjedhës.
Kontrollin ekstern e kryen Komisioni i Shkollës, i
përbërë nga pesë anëtarë: drejtori, bashkëpunëtori
profesional dhe tre arsimtarë nga shkolla.
Mënyrën e formimit dhe punës së Komisionit të
Shkollës, fshehtësinë e materialit për kontroll ekstern,
mënyrën dhe procedurën e kontrollit të testeve nga
Komisioni i Shkollës, formën dhe përmbajtjen e raportit, i
përcakton ministri, me propozimit të Qendrës Shtetërore të
Provimeve.
Kontrolli ekstern i arritjes së suksesit të nxënësve,
kryhet me teste të cilat i përgatit Qendra për Provim
Shtetëror me propozim të Byrosë dhe Qendrës për Arsim
dhe Trajnim Profesional.
Kontrolli ekstern i arritjeve të nxënësve nga paragrafi 4
i këtij neni, kryhet në katër lëndë mësimore, në pajtim me
planin mësimor, e në bazë të orarit të përgjithshëm dhe
rregullave të përgatitura nga ana e Qendrës Shtetëror të
Provimeve.
Në bazë të orarit të përgjithshëm nga paragrafi 8 i këtij
neni, Komisioni i Shkollës përgatit orar intern për paralele,
lëndë mësimore dhe arsimtarë për realizimin e kontrollit
ekstern në shkollë. Orarin intern e miraton Këshilli i
arsimtarëve i Shkollës.
Rezultatet nga kontrolli ekstern i përparimit dhe arritjes
së suksesit të nxënësit nga paragrafi 4 i këtij neni, nuk
ndikojnë në suksesin e përgjithshëm të nxënësit,
përkatësisht në notat e tij. Rezultatet nga kontrolli ekstern i
arritjeve të suksesit të nxënësve, shkolla i regjistron në
dëftesa për vitin e kryer.
Rezultatet e regjistruara në dëftesën nga paragrafi 10 i
këtij neni, janë njëri ndër kriteret për regjistrimin e
nxënësit në institucionin e arsimit të lartë.
Komisioni i Shkollës dorëzon raport për kontrollin e
kryer ekstern, në Qendrën Shtetërore të Provimeve.
Shkolla e mesme private, realizon kontroll ekstern të
arritjeve të suksesit të nxënësve dhe për të njëjtin vetë i
mbart shpenzimet. Lartësinë e shpenzimeve e përcakton
ministri, në bazë të shpenzimeve të bëra reale.
Neni 45-b
Komisioni i Shkollës është i obliguar që në pajtim me
orarin e përgjithshëm nga neni 45-a paragrafi 8 i këtij ligji,
të organizojë termin plotësues për kontroll ekstern të
arritjeve të suksesit të nxënësve që për arsye sëmundjeje,
ose shkaqe tjera të arsyeshme nuk kanë pasur mundësi për
kontroll ekstern.
Mënyrën e organizimit dhe të realizimit të kontrollit
ekstern, i përcakton ministri me propozim të Qendrës
Shtetërore të Provimeve.
Neni 45-v
Nxënësi ose prindi ka të drejtë që të parashtrojë
kundërshtim me shkrim te Komisioni i Shkollës dhe ta
shikojë testin nga neni 45-a paragrafi 7 i këtij ligji, në afat
prej tri ditësh nga dita e shpalljes së rezultateve.
Nëse Komisioni i Shkollës konstaton dallime ndërmjet
rezultatit të shpallur dhe rezultatit që përmbahet në testin
nga paragrafi 1 i këtij neni, si përfundimtar e merr
rezultatin e përmbajtur në test dhe për këtë e informon
Qendrën Shtetërore të Provimeve.
Komisioni i Shkollës në afat prej tri ditësh nga dita e
marrjes së kundërshtimit nga paragrafi 1 i këtij neni, është i
obliguar që të vendosë për kundërshtimin.''
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Neni 14
Në nenin 60 pas paragrafit 2, shtohen dy paragrafë të
rinj 3 dhe 4, si vijojnë:
"Në shpalljen publike nga paragrafi 1 i këtij neni, mund
të paraqitet edhe personi pa e dhënë provimin profesional
dhe të themelojë marrëdhënie pune në kohë të caktuar, deri
në fund të vitit shkollor.
Pa provimin e dhënë profesional, nuk mund të
themelohet marrëdhënie pune në kohë të pacaktuar.''
Paragrafi 3 bëhet paragraf 5.
Neni 15
Në nenin 62, paragrafi 1 ndryshohet si vijon:
"Arsimtari në shkollën e mesme mund të themelojë
marrëdhënie pune në kohë të caktuar edhe nëse:
- në shpallje publike nuk mund të zgjidhet arsimtar i
cili i plotëson kushtet nga normativa për kuadër arsimor në
shkollë të mesme, ose
- vëllimi i punës është më së shumti gjysma nga orari i
punës në javën punuese të përcaktuar me ligj.''
Neni 16
Në nenin 68 paragrafi 1 fjala "publike'' zëvendësohet
me fjalët: "e mesme''.
Pas paragrafit 2 shtohen katër paragrafë të rinj 3, 4, 5
dhe 6, si vijojnë:
"Ministri në bashkëpunim me Byronë për Zhvillim të
Arsimit, Qendrën për Arsim dhe Trajnim Profesional dhe
Qendrën Shtetërore të Provimeve, miraton program vjetor
për përsosje dhe përparim profesional të arsimtarëve dhe
bashkëpunëtorëve profesionalë.
Për përsosjen dhe aftësimin profesional të secilit
arsimtar dhe bashkëpunëtor profesional, në shkollë mbahet
dosje profesionale.
Formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së dosjes
profesionale, i përcakton Ministri me propozim të Byrosë
për Zhvillim të Arsimit dhe Qendrës për Arsim dhe
Trajnim Profesional.
Mënyrën e mbledhjes së rezultateve nga evaluimet nga
neni 69 paragrafi 16 i këtij ligji, në bazë të së cilave kryhet
përparimi
i
arsimtarëve
dhe
bashkëpunëtorëve
profesionalë, i përcakton ministri me propozim të Byrosë
për Zhvillim të Arsimit, Qendrës për Arsim dhe Trajnim
Profesional, Qendrës Shtetërore për Provime dhe
Inspektoratit Shtetëror të Arsimit.''
Paragrafët 3, 4, 5 dhe 6 bëhen paragrafë 7, 8, 9 dhe 10.
Neni 17
Neni 69, ndryshohet si vijon:
"Arsimtarët dhe bashkëpunëtorët profesionalë në
shkollën e mesme përsosen, aftësohen dhe përparojnë në
tituj.
Arsimtari dhe bashkëpunëtori profesional që për herë të
parë punësohen në arsim, janë me titull arsimtar-praktikant
dhe bashkëpunëtor profesional-praktikant.
Arsimtari-praktikant mund të përparojë në titujt
arsimtar, arsimtar-mentor dhe arsimtar-këshilltar.
Bashkëpunëtori profesional-praktikant mund të
përparojë
në
titujt
bashkëpunëtor
profesional,
bashkëpunëtor
profesional-mentor,
bashkëpunëtor
profesional-këshilltar.
Përparimin e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve
profesionalë në titujt arsimtar, arsimtar-mentor,
bashkëpunëtor profesional dhe bashkëpunëtor profesionalmentor, e kryen Komisioni i Shkollës të cilin e formon
drejtori i shkollës.
Komisioni nga paragrafi 5 i këtij neni, është i përbërë
nga pesë arsimtarë, pedagogu, përkatësisht psikologu i
shkollës, një prind, drejtori i shkollës, anëtar i Këshillit të
Shkollës i cili është përfaqësues nga themeluesi, këshilltari
i Byrosë për Zhvillim të Arsimit dhe këshilltari nga Qendra
për Arsim dhe Trajnim Profesional.

9 март 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Arsimtarët për anëtarë të Komisionit nga paragrafi 6 i
këtij neni, i zgjedh Këshilli i Arsimtarëve i Shkollës,
prindin e zgjedh Këshilli i Prindërve, ndërsa anëtarin e
Këshillit të Shkollës e zgjedh Këshilli i Shkollës.
Gjatë përparimit të arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve
profesionalë në titullin përkatës nga paragrafi 5 i këtij neni,
Komisioni i Shkollës në shkollat e mesme publike,
përkatësisht organin e përcaktuar nga themeluesi në
shkollat e mesme private, detyrimisht i merr parasysh
rezultatet nga kontrolli ekstern, vetevaluimi dhe evaluimi
integral, të përmbajtura në Raportin nacional për punën e
arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë.
Arsimtari dhe bashkëpunëtori profesional që është i
pakënaqur nga zgjedhja e kryer për përparim në titull, në
pajtim me paragrafin 5 të këtij neni, ka të drejtë
kundërshtimi në Këshillin e Shkollës në shkollat e mesme
publike, përkatësisht në organin e përcaktuar nga
themeluesi në shkollat e mesme private, në afat prej tetë
ditësh nga dita e shpalljes së listës së arsimtarëve dhe
bashkëpunëtorëve profesionalë që përparojnë në titull.
Përparimin e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve
profesionalë në titujt arsimtar-këshilltar dhe bashkëpunëtor
profesional-këshilltar, e kryen komisioni të cilin e formon
ministri.
Gjatë përparimit të arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve
profesionalë në titullin përkatës nga paragrafi 10 i këtij
neni, komisioni i formuar nga ministri detyrimisht i merr
parasysh rezultatet nga kontrolli ekstern, vetevaluimi dhe
evaluimi integral, të përfshira në Raportin nacional për
punën e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë.
Arsimtari dhe bashkëpunëtori profesional i cili është i
pakënaqur nga zgjedhja e kryer për përparim në titull në
pajtim me paragrafin 10 të këtij neni, ka të drejtë
kundërshtimi në Komisionin për vendimmarrje në
procedurë administrative në shkallë të dytë nga sfera e
arsimit, shkencës dhe kulturës (arsim, shkencë, kulturë,
veprimtari arkivore, sport dhe informata) në Qeverinë e
Republikës së Maqedonisë, në afat prej tetë ditësh nga dita
e shpalljes së listës së arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve
profesionalë që përparojnë në titull.
Shkolla e mesme pas kryerjes së çdo viti shkollor të
katërt, mund të kryejë përparim nga të punësuarit më të
mirë nga radhët e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve
profesionalë në secilin titull nga paragrafi 5 i këtij neni,
dhe mund të propozojë nga të punësuarit më të mirë nga
radhët e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë që
të përparojnë në titujt nga paragrafi 10 i këtij neni, me
propozim të Këshillit të Arsimtarëve.
Përparimi i arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve
profesionalë më të mirë, kryhet në pajtim me rezultatet nga
kontrolli ekstern, vetevaluimi dhe evaluimi integral, të
përmbajtura në Raportin nacional për punën e arsimtarëve
dhe bashkëpunëtorëve profesionalë.
Arsimtari dhe bashkëpunëtori profesional mund të
përparojë në titullin e ardhshëm pas katër vitesh, në
mënyrë të përcaktuar me këtë ligj.
Rroga e arsimtarit dhe e bashkëpunëtorit profesional
është sipas titullit të arritur. Rroga e arsimtarit mund të
zmadhohet ose zvogëlohet varësisht nga rezultatet e
kontrollit ekstern, vetevaluimit dhe evaluimit integral.
Rroga e bashkëpunëtorit profesional mund të zmadhohet
ose zvogëlohet varësisht nga evaluimi i dosjes
profesionale. Pagesa e rrogës sipas titullit të fituar, fillon
nga 1 janari i vitit të ardhshëm, pas shpalljes së Raportit
nacional për punë të arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve
profesionalë. Ky paragraf zbatohet vetëm në shkollat e
mesme publike.
Mënyrën e përsosjes profesionale, aftësimit dhe
përparimit të arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve
profesionalë në titujt nga paragrafët 3 dhe 4 të këtij neni, e
përcakton ministri me propozimin e Byrosë, Qendrës
Shtetërore të Provimeve dhe Inspektoratit Shtetëror të
Arsimit.''
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Neni 18
Në nenin 70, pas paragrafit 4 shtohen dy paragrafë të
rinj 5 dhe 6, si vijojnë:
"Drejtori në bazë të rezultateve negative nga kontrolli
ekstern, vetevaluimi dhe evaluimi integral, të përmbajtura
në Raportin nacional për punën e arsimtarëve dhe
bashkëpunëtorëve profesionalë nga neni 68 paragrafi 8 i
këtij ligji, miraton akt për ndërprerje të marrëdhënies së
punës së arsimtarit dhe bashkëpunëtorit profesional.
Kundër aktit të drejtorit nga paragrafi 5 i këtij neni,
arsimtari dhe bashkëpunëtori profesional mund të ngritë
padi në gjykatën kompetente.''
Neni 19
Neni 70-a, ndryshohet si vijon:
"Në bazë të rezultateve nga kontrolli ekstern i arritjeve
të suksesit të nxënësve nga neni 45-a i këtij ligji, vlerësohet
objektiviteti dhe profesionalizmi i arsimtarit në vlerësimin
e arritjeve të suksesit të nxënësit.
Për arsimtarin dhe bashkëpunëtorin profesional të cilët
ndodhen në grupin e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve
profesionalë të cilët tregojnë rezultate më të dobëta nga
evaluimi ekstern, të përmbajtura në Raportin vjetor për
punën e arsimtarit dhe bashkëpunëtorit profesional,
sigurohet ndihmë përkatëse profesionale.
Arsimtarit dhe bashkëpunëtorit profesional për të cilët
Byroja, Qendra për Arsim dhe Trajnim Profesional ose
Inspektorati Shtetëror i Arsimit, konstatojnë se edhe pas
një viti nga marrja e ndihmës profesionale, përsëri do të
jenë në grupin e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve
profesionalë të cilëve u nevojitet ndihmë profesionale, do
t'u zvogëlohen rrogat në lartësi prej 10% nga rroga e fundit
e paguar, në kohëzgjatje prej një viti.
Aktvendimin për zvogëlimin e rrogës së arsimtarit dhe
bashkëpunëtorit profesional nga paragrafi 3 i këtij neni, e
miraton drejtori i shkollës në bazë të rezultateve negative
nga evaluimi ekstern, të përmbajtura në Raportin vjetor për
punën e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë.
Aktvendimi nga paragrafi 4 i këtij neni, dorëzohet në
Ministri deri më 31 gusht të vitit rrjedhës, ndërsa do të
fillojë të zbatohet nga janari i vitit të ardhshëm.''
Neni 20
Në nenin 89 paragrafi 1, alineja 8 fjalët: "81 paragrafi
1'' zëvendësohet me fjalët: "70 paragrafët 1 dhe 2".
Neni 21
Në nenin 89-a paragrafi 1, alineja 8 fjalët: "81 paragrafi
1'' zëvendësohen me fjalët: "70 paragrafët 1 dhe 2".
Neni 22
Në nenin 92 në paragrafin 1 pas fjalës "shkollës'' vihet
presje dhe shtohen fjalët: "përkatësisht organit udhëheqës
të shkollës së mesme private''.
Në paragrafin 2 pas alinesë 3 shtohen 2 aline të reja 4
dhe 5, si vijojnë:
"- e formon dhe udhëheq me Komisionin e Shkollës për
kontrollin ekstern të arritjeve të suksesit të nxënësve dhe
- kryen kontroll ndaj mënyrës së mbajtjes së dosjeve
profesionale, të përcaktuara me nenin 68 paragrafi 4 të
këtij ligji".
Neni 23
Në nenin 93, alineja 7 ndryshohet si vijon :
"- nëse tre vite gjatë mandatit të tij së paku 10% nga
arsimtarët dhe bashkëpunëtorët profesionalë të punësuar në
shkollë, ndodhen në grupin e arsimtarëve dhe
bashkëpunëtorëve profesionalë të cilët tregojnë rezultate
më të dobëta nga kontrolli ekstern, të përmbajtura në
Raportin vjetor për punën e arsimtarëve dhe
bashkëpunëtorëve profesionalë.''
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Neni 24
Në nenin 96 paragrafi 1, pas alinesë 2 shtohen tri aline
të reja 3, 4 dhe 5, si vijojnë:
"- e miraton orarin intern për kontroll ekstern të
arritjeve të suksesit të nxënësve,
- e shqyrton Raportin vjetor për punën e arsimtarëve
dhe bashkëpunëtorëve profesionalë dhe Raportin nacional
për punën e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve
profesionalë, dhe propozon masa përkatëse,
- jep propozime për përparimin e arsimtarëve dhe
bashkëpunëtorëve profesionalë në shkollë,''.
Alinetë 3, 4, 5, 6 dhe 7 bëhen aline 6, 7, 8, 9 dhe 10.
Neni 25
Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj, ministri do t'i
miratojë në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të
këtij ligji.
Neni 26
Dispozitat nga ky ligj që kanë të bëjnë me kontrollin
ekstern të përparimit dhe arritjes së suksesit të nxënësve në
arsimin e mesëm, do të zbatohen nga viti shkollor
2010/2011.
Neni 27
Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvënës i Republikës
së Maqedonisë, që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit
për arsimin e mesëm.
Neni 28
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë''.
__________
579.
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за основното образование,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 март 2010 година.
Бр. 07-1060/1
3 март 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
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.

9 март 2010

(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.
(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.
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(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:
„(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.
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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 наставникприправник 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.
(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.
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(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 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:
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„- 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.“
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.

9 март 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

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“.
_________
LIGJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR ARSIM FILLOR
Neni 1
Në Ligjin për arsim fillor (“Gazeta zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” numër 103/2008), pas nenit 31
shtohet neni i ri 31-a, si vijon:
“Neni 31-a
(1) Në shkollën fillore mund të realizohen, programi
eksperimental dhe projekti kërkimor-zhvillimor, për
avancimin e procesit edukativo-arsimor.
(2) Programin eksperimental dhe projektin kërkimorzhvillimor nga paragrafi (1) i këtij neni, i përpilon dhe/ose
propozon Byroja, ndërsa i miraton ministri.”
Neni 2
Në nenin 54 pas paragrafit (2) shtohen tre paragrafë të
rinj (3), (4) dhe (5), si vijojnë:
“(3) Nxënësi e ka për obligim kontrollimin intern dhe
ekstern të përparimit dhe arritjes së suksesit, në mënyrë të
përcaktuar në nenin 71 të këtij ligji.
(4) Komisioni i Shkollës është i detyruar që në
përputhje me orarin e përgjithshëm nga nenit 71 paragrafi
(7) të këtij ligji, të organizojë termin plotësues për
kontrollim ekstern të arritjeve të suksesit të nxënësve, të
cilët për shkak të sëmundjes apo shkaqe të arsyeshme nuk
kanë pasur mundësi që ta bëjnë kontrollimin ekstern.
(5) Mënyrën e organizimit dhe zbatimit të kontrollimit
ekstern të nxënësve e përcakton ministri, me propozim të
Qendrës Shtetërore të Provimeve.”
Neni 3
Në nenin 70 paragrafi (1) para fjalës “e shtatë” shtohet
fjala “e gjashtë” dhe vihet presje.
Në paragrafin (2) pas fjalës “së” shtohet fjala “gjashtë”
dhe vihet presje.
Neni 4
Neni 71, ndryshohet si vijon:
“(1) Përcjellja dhe kontrollimi i përparimit dhe arritjes
së suksesit të nxënësve bëhet me kontrollim intern dhe
ekstern.
(2) Kontrollimin intern të arritjeve të suksesit të
nxënësve e kryejnë vazhdimisht arsimtarët e shkollës, në
pajtim me standardet për vlerësim nga neni 66 i këtij ligji.
(3) Kontrollimin ekstern të arritjeve të suksesit të
nxënësve në fund të secilit vit shkollor, për nxënësit prej
klasës së katërt deri në klasën e nëntë e organizon dhe
realizon shkolla nëpërmjet komisionit të shkollës.
(4) Komisioni i Shkollës për kontrollim ekstern të
arritjeve të nxënësve përbëhet prej pesë anëtarëve: drejtori,
bashkëpunëtori profesional dhe tre arsimtarë të shkollës.
(5) Mënyrën e formimit dhe punës së komisionit të
shkollës, fshehtësinë e materialit për kontrollim ekstern,
mënyrën dhe procedurën e kontrollit të testeve nga
komisioni i shkollës, si dhe formën dhe përmbajtjen e
raportit, i përcakton ministri me propozim të Qendrës
Shtetërore të Provimeve.
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(6) Kontrollimi ekstern i arritjeve të suksesit të
nxënësve, kryhet me teste të cilat i përpilon Qendra
Shtetërore e Provimeve me propozim të Byrosë.
(7) Kontrollimi ekstern i arritjeve të suksesit të
nxënësve nga paragrafi (3) i këtij neni, bëhet në katër lëndë
mësimore në përputhje me planin mësimor, e në bazë të
orarit të përgjithshëm të përpiluar nga ana e Qendrës
Shtetërore të Provimeve me propozim të Byrosë.
(8) Në bazë të orarit të përgjithshëm nga paragrafi (7) i
këtij neni, komisioni i shkollës përgatit orar intern për
paralele, lëndë mësimore dhe arsimtarë, për realizimin e
kontrollimit ekstern në shkollë. Orarin intern e miraton
Këshilli i Arsimtarëve të Shkollës.
(9) Rezultatet e kontrollimit ekstern të arritjeve të
suksesit të nxënësve nga paragrafi (7) i këtij neni, shkolla i
regjistron në dëftesën për klasën e mbaruar.
(10) Rezultatet e regjistruara në dëftesë nga paragrafi
(9) i këtij neni, janë njëri prej kritereve për regjistrimin e
nxënësit në shkollë të mesme.
(11) Komisioni i Shkollës dërgon raport për
kontrollimin e realizuar ekstern, te Qendra Shtetërore e
Provimeve.”
Neni 5
Pas nenit 72 shtohet nen i 72-a, si vijon:
“Neni 72-a
(1) Nxënësi apo prindi ka të drejtë që të parashtrojë
ankesë me shkrim te Komisioni i Shkollës dhe të kryejë
shikim të testit nga neni 71 paragrafi (7) i këtij ligji, në afat
prej tri ditësh nga dita e publikimit të rezultateve.
(2) Komisioni i Shkollës në afat prej tri ditësh prej ditës
së pranimit të ankesës nga paragrafi (1) i këtij neni, është i
obliguar që të vendosë për ankesën.
(3) Nëse Komisioni i Shkollës konstaton dallim
ndërmjet rezultatit të publikuar dhe rezultatit që e përmban
testi nga paragrafi (1) i këtij neni, e merr si rezultat
përfundimtar rezultatin e përmbajtur në test dhe për këtë e
informon Qendrën Shtetërore të Provimeve.”
Neni 6
Neni 76, ndryshohet si vijon:
"Mënyrën e vlerësimit dhe avancimit të nxënësve,
organizimit dhe realizimit të riprovimeve, i përcakton
ministri me propozim të Byrosë.”
Neni 7
Në nenin 80, paragrafi (4) ndryshohet si vijon:
“(4) Në shpalljen publike për themelimin e
marrëdhënies së punës për arsimtar, bashkëpunëtor
profesional, përkatësisht edukues, mund të paraqitet edhe
personi që nuk e ka dhënë provimin profesional dhe të
themelojë marrëdhënie pune në kohë të caktuar pune deri
në fund të vitit shkollor.”
Pas paragrafit (4), shtohet paragraf i ri (5) si vijon:
“(5) Pa provim të dhënë profesional, nuk mund të
themelohet marrëdhënie pune në kohë të pacaktuar."
Neni 8
Në nenin 86, paragrafi (2) alineja 6 fjalët: “me teste të
standardizuara” shlyhen.
Pas alinesë 6 shtohet alineja e re 7, si vijon:
“- pjesëmarrje në kontrollimin ekstern të arritjeve të
suksesit të nxënësve;”.
Neni 9
Në nenin 91, paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
“(2) Ministri në bashkëpunim me Byronë dhe Qendrën
Shtetërore të Provimeve, miraton program vjetor për
përsosjen dhe avancimin profesional të arsimtarëve dhe
bashkëpunëtorëve profesionalë.”
Pas paragrafit (2), shtohen tre paragrafë të rinj (3), (4)
dhe (5), si vijojnë:
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“(3) Për përsosjen dhe aftësimin profesional të secilit
arsimtar dhe bashkëpunëtor profesional, mbahet dosje
profesionale.
(4) Formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së
dosjes profesionale i përcakton ministri, me propozim të
Byrosë.
(5) Mënyrën e mbledhjes së rezultateve nga
vlerësimet nga neni 92 paragrafi (16) i këtij ligji, në bazë të
të cilave kryhet avancimi i arsimtarëve dhe
bashkëpunëtorëve profesionalë, e përcakton ministri me
propozim të Byrosë, Qendrës Shtetërore të Provimeve dhe
Inspektoratit Shtetëror të Arsimit.”
Paragrafët (3), (4), (5), (6) dhe (7), bëhen paragrafë (6),
(7), (8), (9) dhe (10).
Paragrafi (8) shlyhet.
Neni 10
Neni 92, ndryshohet si vijon:
“(1) Arsimtarët dhe bashkëpunëtorët profesionalë të
shkollës fillore përsosen, aftësohen dhe avancohen në tituj.
(2) Arsimtari dhe bashkëpunëtori profesional të cilët
për herë të parë punësohen në shkollë, janë me titull
arsimtar-praktikant dhe bashkëpunëtor profesionalpraktikant.
(3) Arsimtari-praktikant mund të përparojë në titujt
arsimtar, arsimtar-mentor dhe arsimtar-këshilltar.
(4) Bashkëpunëtori profesional-praktikant mund të
përparojë
në
titujt
bashkëpunëtor
profesional,
bashkëpunëtor profesional-mentor dhe bashkëpunëtor
profesional-këshilltar.
(5) Avancimin e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve
profesionalë në titujt arsimtar, arsimtar-mentor,
bashkëpunëtor profesional dhe bashkëpunëtor profesionalmentor e kryen Komisioni i Shkollës, të cilin e formon
drejtori i shkollës.
(6) Komisioni nga paragrafi (5) i këtij neni, përbëhet
nga një arsimtar i klasës dhe arsimtar i mësimit lëndor,
pedagog, përkatësisht psikologu i shkollës, një prind,
drejtori i shkollës, anëtari i Këshillit të Shkollës, i cili është
përfaqësues i themeluesit dhe këshilltari nga Byroja.
(7) Arsimtarët e klasës dhe të lëndëve mësimore për
anëtarë të komisionit nga paragrafi (6) i këtij neni, i zgjedh
Këshilli i Arsimtarëve i Shkollës, prindin e zgjedh Këshilli
i Prindërve i Shkollës, ndërkaq anëtarin e Këshillit të
Shkollës e zgjedh Këshilli i Shkollës.
(8)
Gjatë
avancimit
të
arsimtarëve
dhe
bashkëpunëtorëve profesionalë në titullin përkatës nga
paragrafi (5) i këtij neni, Komisioni i Shkollës detyrimisht i
merr parasysh rezultatet nga kontrollimi ekstern,
vetevaluimi dhe evaluimi integral, të përmbajtura në
Raportin nacional për punën e arsimtarëve dhe
bashkëpunëtorëve profesionalë.
(9) Arsimtari dhe bashkëpunëtori profesional i cili
është i pakënaqur nga zgjedhja e kryer për avancim në
titull në përputhje me paragrafin (5) të këtij neni, ka të
drejtë ankese te Këshilli i Shkollës në afat prej tetë ditësh,
prej ditës së publikimit të listës së arsimtarëve dhe
bashkëpunëtorëve profesionalë, të cilët përparojnë në titull.
(10) Avancimin e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve
profesionalë në titujt arsimtar-këshilltar dhe bashkëpunëtor
profesional-këshilltar, e kryen komisioni i formuar nga
ministri.
(11)
Gjatë
avancimit
të
arsimtarëve
dhe
bashkëpunëtorëve profesionalë në titullin përkatës nga
paragrafi (10) i këtij neni, komisioni i formuar nga ministri
detyrimisht i merr parasysh rezultatet nga kontrollimi
ekstern, vetevaluimi dhe evaluimi integral, që përmbahen
në Raportin nacional për punën e arsimtarëve dhe
bashkëpunëtorëve profesionalë.
(12) Arsimtari dhe bashkëpunëtori profesional i cili
është i pakënaqur nga zgjedhja e kryer për avancim në
titull në përputhje me paragrafin (10) të këtij neni, ka të
drejtë ankese te Komisioni për vendimmarrje në procedurë
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administrative në shkallë të dytë nga sfera e arsimit,
shkencës dhe kulturës (arsim, shkencë, kulturë, veprimtari
arkivore, sport dhe informata) pranë Qeverisë së
Republikës së Maqedonisë, në afat prej tetë ditësh prej
ditës së publikimit të listës së arsimtarëve dhe
bashkëpunëtorëve profesionalë, të cilët përparojnë në titull.
(13) Shkolla fillore pas mbarimit të secilit vit të katërt
shkollor, mund ta kryejë avancimin e të punësuarve më të
mirë nga radha e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve
profesionalë, në secilin prej titujve nga paragrafi (5) i këtij
neni, dhe mund të propozojë prej të punësuarve më të mirë
nga radhët e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve
profesionalë, që të përparojnë në titujt nga paragrafi (10) i
këtij neni, me propozim të Këshillit të Arsimtarëve.
(14) Përparimi i arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve
profesionalë më të mirë, kryhet në përputhje me rezultatet
nga kontrollimi ekstern, vetevaluimi dhe evaluimi integral,
të përmbajtura në Raportin nacional për punën e
arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë.
(15) Arsimtari dhe bashkëpunëtori profesional mund të
avancohen në titullin vijues pas katër vitesh, në mënyrë të
përcaktuar me këtë ligj.
(16) Rroga e arsimtarit dhe bashkëpunëtorit
profesional, është sipas titullit të fituar. Rroga e arsimtarit
mund të zmadhohet apo zvogëlohet varësisht prej
rezultateve të kontrollimit ekstern, vetevaluimit dhe
evaluimit integral. Rroga e bashkëpunëtorit profesional
mund të zmadhohet apo zvogëlohet, varësisht prej
evaluimit të dosjes profesionale. Pagimi i rrogës sipas
titullit të fituar fillon prej 1 janari në vitin e ardhshëm, pas
publikimit të Raportit nacional për punën e arsimtarëve dhe
bashkëpunëtorëve profesionalë.
(17) Mënyrën e përsosjes, aftësimit profesional dhe
avancimit të arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve
profesionalë në titujt nga paragrafët (3) dhe (4) të këtij
neni, e përcakton ministri me propozim të Byrosë, Qendrës
Shtetërore të Provimeve dhe Inspektoratit Shtetëror të
Arsimit.”
Neni 11
Në nenin 96 pas paragrafit (6), shtohen dy paragrafë të
rinj (7) dhe (8), si vijojnë:
“(7) Drejtori në bazë të rezultateve negative nga
kontrollimi ekstern, vetevaluimi dhe evaluimi integral, të
përmbajtura në Raportin nacional për punën e arsimtarëve
dhe bashkëpunëtorëve profesionalë nga neni 92 i këtij ligji,
miraton akt për ndërprerjen e marrëdhënies së punës të
arsimtarit dhe bashkëpunëtorit profesional.
(8) Kundër aktit të drejtorit nga paragrafi (7) i këtij
neni, arsimtari dhe bashkëpunëtori profesional mund të
parashtrojë aktpadi te gjykata kompetente.”
Neni 12
Neni 97, ndryshohet si vijon:
“(1) Në bazë të rezultateve nga kontrollimi ekstern i
arritjeve të suksesit të nxënësve nga neni 71 i këtij ligji,
vlerësohet objektiviteti dhe profesionalizmi i arsimtarit në
vlerësimin e arritjes së suksesit të nxënësit.
(2) Arsimtarit dhe bashkëpunëtorit profesional të cilët
gjenden në grupin e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve
profesionalë të cilët tregojnë rezultate më të dobëta nga
evaluimi ekstern, të përmbajtura në Raportin nacional për
punën e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesional, u
sigurohet ndihmë profesionale adekuate.
(3) Arsimtarit dhe bashkëpunëtorit profesional për të
cilët Byroja dhe Inspektorati Shtetëror i Arsimit, kanë
konfirmuar se edhe pas një viti nga marrja e ndihmës
profesionale, përsëri do të gjendet në grupin e arsimtarëve
të cilëve u nevojitet ndihmë profesionale, do t'u zvogëlohet
rroga në lartësi prej 10% prej rrogës së fundit të paguar, në
kohëzgjatje prej një viti.
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(4) Aktvendimin për zvogëlimin e rrogës së arsimtarit
dhe bashkëpunëtorit profesional nga paragrafi (3) i këtij
neni, e miraton drejtori i shkollës.
(5) Aktvendimi nga paragrafi (4) i këtij neni, dërgohet
në Ministri deri më 31 gusht të vitit rrjedhës, ndërsa do të
fillojë të zbatohet prej janarit të vitit të ardhshëm.”
Neni 13
Në nenin 130 pas alinesë 9, shtohen dy aline të reja 10
dhe 11, si vijojnë:
“ - e formon dhe udhëheq me Komisionin e Shkollës
për kontrollimin ekstern të arritjeve të nxënësve dhe
- kryen kontroll mbi mënyrën e mbajtjes së dosjeve
profesionale nga neni 91 paragrafi (3) të këtij ligji.”
Neni 14
Në nenin 133 paragrafi (2), alineja 5 ndryshohet si
vijon:
“ – tri vite gjatë mandatit të tij, së paku 10% të
arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë të punësuar
në shkollë, gjenden në grupin e arsimtarëve dhe
bashkëpunëtorëve profesionalë, të cilët tregojnë rezultate
më të dobëta nga kontrollimi ekstern, të përmbajtura në
Raportin
vjetor
për
punën
arsimtarëve
dhe
bashkëpunëtorëve profesionalë;”.
Neni 15
Në nenin 134 paragrafi (1), numri “132” zëvendësohet
me numrin “133”.
Neni 16
Në nenin 140 paragrafi (2) pas alinesë 10, shtohen dy
aline të reja 11 dhe 12 si vijojnë:
“- e miraton orarin intern për kontrollimin ekstern të
arritjeve të suksesit të nxënësve,
- e shqyrton Raportin vjetor për punën e arsimtarëve
dhe bashkëpunëtorëve profesionalë dhe Raportin nacional
për punën e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve
profesionalë dhe propozon masa adekuate,”.
Alinetë 11, 12 dhe 13 bëhen aline 13, 14 dhe 15.
Neni 17
Neni 146, ndryshohet si vijon:
“Për sigurimin e cilësisë së mësimit, Këshilli i Shkollës
në çdo katër vite miraton program për zhvillimin e
shkollës, në të cilin merren parasysh rezultatet e
vetevaluimit të realizuar nga ana e Komisionit të Shkollës,
ndihma këshillëdhënëse dhe profesionale nga Byroja,
rekomandimet nga raporti prej evaluimit integral të
realizuar nga ana e Inspektoratit Shtetëror të Arsimit, si
dhe rezultatet nga evaluimi ekstern, të përmbajtura në
Raportin vjetor për punën e arsimtarëve dhe
bashkëpunëtorëve profesionalë nga ana e Qendrës
Shtetërore të Provimeve”.
Neni 18
Në nenin 147, paragrafët (1) dhe (2) ndryshohen si
vijojnë:
“(1) Në çdo dy vite për realizimin e programeve nga
neni 146 të këtij ligji, shkolla kryen vetevaluim.
(2) Vetevaluimi nga paragrafi (1) i këtij neni, realizohet
në fund të çdo viti të dytë shkollor.”
Neni 19
Në nenin 148 pas paragrafit (1), shtohet paragraf i ri (2)
si vijon:
“(2) Raportin me rezultatet nga vetevaluimi, shkolla e
dërgon në Qendrën Shtetërore të Provimeve.”
Neni 20
Në nenin 172 paragrafi (1), alineja 20 numri “(3)”
zëvendësohet me numrin “(6)”.

Neni 189 shlyhet.
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Neni 21

Neni 22
Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj, ministri do t’i
miratojë në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të
këtij ligji.
Neni 23
Dispozitat e këtij ligji që kanë të bëjnë me kontrollimin
ekstern të përparimit dhe arritjes së suksesit të nxënësve në
arsimin fillor, do të zbatohen nga viti shkollor 2010/2011.
Neni 24
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
580.
Врз основа на член 9 од Законот за стопанисување
со станбен и деловен простор на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
2/94), Владата на Република Македонија, на седницата
одржана на 2.03.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИ
ПЛАН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ
ПЛАН НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА
1. Се дава согласност на Финансискиот план за изменување на Финансиски план на Јавното претпријатие
за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија за 2010 година, број 02-3170/3-2
од 24.02.2010 година, на Управниот одбор на Јавното
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен
простор на Република Македонија.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 51-92/ 2
2 март 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

581.
Врз основа на член 17 став 1 алинеја 2 од Законот
за хидрометеоролошка дејност („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 103/08) , министерот за
земјоделство, шумарство и водостопанство во согласност со министерот за здравство, министерот за транспорт и врски и министерот за животна средина и просторно планирање, донесe
ПРАВИЛНИК
ЗА ПОСТАПКИТЕ И НАЧИНОТ НА НАБЉУДУВАЊA И МЕРЕЊА НА КВАЛИТАТИВНИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ВОДИТЕ ВО МРЕЖАТА НА
ХИДРОЛОШКИТЕ СТАНИЦИ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат постапките и
начинот на набљудувања и мерења на квалитативните
карактеристики на водите во мрежата на хидролошките
станици.
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Член 2
Постапките и начинот на набљудувања и мерење на
квалитативните карактеристики на водите во мрежата
на хидролошките станици опфаќаат:
1. Набљудувања и мерења на површинските води;
2. Набљудувања и мерења на подземните води од
првиот водоносен слој;
3. Набљудувања и мерења на квалитетот на површинските води; и
4. Набљудувања и мерења на квалитетот на подземните води од првиот водоносен слој.
Член 3
На станиците од член 2 точка 1 од овој правилник
се набљудуваат и мерат следните елементи:
1. Водостој;
2. Протек на вода;
3. Суспендиран нанос;
4. Падот на воденото огледало;
5. Температурата на вода; и
6. Карактеристики на мразот и покриеност на водената површина.
Член 4
Водостоите од член 3 точка 1 од овој правилник се
набљудуваат по уневерзално сметање на времето –
Universal Time Counting (во понатамошниот текст:
UTC), или во 06 и 18 часот UTC, со водомерна летва
или континуирано со лимниграф.
Член 5
Протекот на водата од член 3 точка 2 од овој правилник се мери по целата амплитуда на промената на
водостојот /во растењето и во опаѓањето/ во текот на
годината.
Мерењата треба да бидат рамномерно распоредени
по годишни сезони.
Бројот на мерењата во текот на календарската година зависи од променливоста на речното корито и не
треба да биде помал од 12.
Член 6
Мострата на вода за суспендиран нанос од член 3
точка 3 од овој правилник се зема во 06 часот UTC или
за време на траењето на поплавниот бран, во 06 и 18
часот UTC.
Мострата на вода треба да биде репрезентативна за
определување на средна концентрација на целиот напречен пресек на реката.
Детално мерење на проносот од суспендираниот
нанос се врши истовремено со мерењето на протекот
на водата, со земање на мостри од водата во сите точки
каде се мери и брзината на водата.
Бројот на мерењата во текот на календарската година треба да биде доволен да се определи со сигурност
коефициентот на редукцијата и не треба да биде помал
од 12.
Член 7
Падот на воденото огледало, од член 3 точка 4 од
овој правилник на станицата за набљудувања и мерења
на површинските води, која е под влијание на успор
или депресија, се определува во 06.00 часот UTC , а на
другите станици се определува при секое мерење на
протекот на водата.
Член 8
Температурата на водата од член 3 точка 5 од овој
правилник се набљудува во 06 часот UTC, или во 06 и
18 часот UTC.
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Член 9
Карактеристиките на мразот и покриеноста на водената површина од член 3 точка 6 од овој правилник се
набљудуваат во зимските месеци во 06 часот UTC.
Дебелината на мразот на пловните патишта се мери
секој ден, во периодот од појавата и до траењето на
мразот.
Член 10
На станиците од член 2 точка 2 од овој правилник
се набљудуваат:
1. водостој; и
2. температурата на водата.
Член 11
Водостојот од член 10 точка 1 од овој правилник се
набљудува секој 5, 10, 15, 20, 25-ти и последниот ден
во месецот.
Во крајбрежниот дел, во кој на нивото на подземните води од првиот водоносен слој влијаат површинските води, во периодот на високите води и зачестените промени на водостојот, наблудувањата се вршат секој ден во 06.00 часот UTC.
Член 12
Температурата на водата од член 10 точка 2 од овој
правилник се набљудува секој 5, 10, 15, 20, 25-ти и
последниот ден во месецот.
Член 13
На станиците од член 2 точка 3 од овој правилник
се набљудуваат и мерат следните групи на показатели:
1. органолептички;
2. на киселоста - алкалноста;
3. на кислородниот режим;
4. на минерализација;
5. на еутрофикацијата /вклучувајки ги и биолошките индикатори/;
6. на содржина на штетни и опасни материи;
7. на еколошката состојба на реките; и
8. на еколошкиот потенцијал на езерата.
При набљудувањето на показателите од став 1 на
овој член, треба да се обезбедат и податоци за водостојот, протекот, температурата на водата и метеоролошките услови.
Ако на локацијата на станицата од член 2 точка 3
од овој правилник не се обезбедени податоци за водостојот и протечувањето, тие треба да се обезбедат од
соседната најадекватна станица.
Мострите за следење на показателите од став 1, од
овој член се земаат еднаш месечно.
Член 14
За да се изврши класификација на еколошката состојба на реките потрбно е да се следат показателите
од член 13 став1 точка 7 од овој правилник и тоа:
1. Биолошки елементи
- Состав и изобилство на водната флора;
- Состав и изобилство на бентосната безрбетна фауна; и
- Состав, изобилство и старосна структура на рибната фауна.
2. Хидроморфолошки елементи што се јавуваат како поддршка на биолошките елементи:
Хидролошки режим:
- Количеството и динамиката на протокот на водата,
- Спој со подземните водни тела; и
- Континуитет на реката.
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Морфолошки услови:
- варијација на длабочината и на широчината на реката;
- структура на супстратот на речното корито; и
- структура на крајбрежната зона.
3. Хемиски и физичко-хемиски елементи како поддршка на биолошките елементи
Општо:
- Термички услови;
- Услови на оксигенација;
- Салинитет;
- Состојба со закиселување; и
- Состојби со хранливи состојки
4. Посебни загадувачи:
- Загадување со сите приоритетни супстанции за коишто е идентификувано дека се испуштаат во водното
тело, и
- Загадување со други супстанции за кои е идентификувано дека се испуштаат во водното тело.
Член 15
За да се изврши класификација на еколошкиот потенцијал на езерата потребно е да се следат показателите од член 13 став 1 точка 8 од овој правилник и тоа:
1. Биолошки елементи:
- Состав, изобилство и биомаса на фитопланктонот;
- Состав и изобилство на друга водна флора;
- Состав и изобилство на бентосна безрбетна фауна;
и
- Состав, изобилство и старосна структура на рибната фауна.
2. Хидроморфолошки елементи како поддршка на
биолошките елементи
Хидролошки режим:
- Количеството и динамиката на протокот на водата;
- Време на задржување; и
- Спој со подземното водно тело
Морфолошки услови:
- Варијација во длабочината на езерото;
- Количество и структура на супстратот на езерското дно; и
- Структура на езерскиот брег.
3. Хемиски и физичко-хемиски елементи како поддршка на биолошките елементи:
Општи:
- Проѕирност;
- Термички услови;
- Услови на оксигенација;
- Салинитет;
- Состојба со закиселување; и
- Состојби со хранливи состојки
4. Посебни загадувачи:
- Загадување со сите приоритетни супстанции за коишто е докажано дека се испуштаат во водното тело; и
- Загадување со други супстанции за коишто е докажано дека се испуштаат во големи количества во водното тело.
Член 16
На станиците од член 2 точка 4 од овој правилник
се набљудуваат и мерат одредени групи на показатели
на квалитативните карактеристики:
1. содржина на кислород;
2. pH вредност;
3. спроводливост;
4. нитрати;
5. нитрити;
6. амониум,
7. киселоста – алкалноста;
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8. минерализација;
9. органско загадување; и
10. штетни и опасни материи.
Мострите за следење на показателите од став 1 од
овој член се земаат најмалку четири пати годишно, во
периодот на карактеристичните нивоа на подземните
води (минимални, средни и максимални нивоа).
Член 17
Мострите на вода, во кои се одредуваат параметрите од групите на показатели утврдени во член 13 од
овој правилник, се земаат согласно следните стандарди:
1. Земање мостри-упатство за планирање на програма за земање на мостри
ИСО 5667-1 :1980
2. Земање мостри--упатство за техники на земање
на мостри
ИСО 5667-2 :1991
3. Земање мостри-упатство за конзервирање и ракуИСО 5667-3 :1994
вање на мостри
4. Земање мостри-упатство за земање на мостри од
реки и потоци
ИСО 5667-6 :1990
5. Земање мостри-упатство за земање на мостри од
површински води
ИСО 5667-11 :1993
6. Земање мостри-упатство за контрола
на квалитетот во земање и ракување на мостри
на еколошка вода
ИСО/ДИС 5667-14: 1996
Член 18
Мострите на биолошкиот материјал се земаат согласно следните стандарди:

Член 19
Методите и стандардите со кои се одредуваат параметрите, од групите на показатели утврдени во член 13
и член 16 од овој правилник, се дадени во табелата:
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Член 20
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-18251/1
28 декември 2009 година
Скопје

Министер за земјоделство
шумарство и водостопанство,

Бр.10-784/2
18 февруари 2010 година
Скопје
Министер за здравство,

Бр. 02-638/2
27 јануари 2010 година
Скопје
Министер за транспорт
и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

Бујар Османи, с.р.

Љупчо Димовски, с.р.

Министер за животна средина
и просторно планирање,
Неџати Јакупи, с.р.
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КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
582.
Врз основа на член 149 став 1 и 2 и член 120 став 1
од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009), Комисијата за хартии од
вредност, на седницата одржана на 22.02.2010 година,
донесе

Бр. 33 - Стр. 23

Кај ATC кодот A02BC03 - Lansoprazole капсули
30mg се додава следното заштитено име:

Кај ATC кодот A10BA02 - Metformin филм обложени таблети 500mg се додава следното заштитено
име:

РЕШЕНИЕ
1. Трајно се одзема дозволата за работа на Друштвото за управување со инвестициски фондови Сава
Инвест АД Скопје дадена со решение број 07-583/16 од
09.06.2008 година поради неусогласување на работењето на друштвото со одредбите од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009).
2. Со донесувањето на ова решение на Друштвото
за управување со инвестициски фондови Сава Инвест
АД Скопје му престанува својството на ликвидатор во
постапката за ликвидација на инвестициските фондови
со кои управува.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и истото ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 08-299/4
Комисија за хартии од вредност
22 февруари 2010 година
Претседател,
Скопје
Марина Наќева-Кавракова, с.р.
___________
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА
МАКЕДОНИЈА
583.
Врз основа на члeн 56 став 1 точка 14, а во врска со
член 54 став 1, точка 8, член 63а, 63б и 63в од Законот
за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ брoj 25/2000, 34/2000, 96/2000,
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007,
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009 и 67/2009“), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 16.02.2010 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА
ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ
ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Кај ATC кодот A10BA02 - Metformin филм обложени таблети 850mg се додава следното заштитено
име:

Кај ATC кодот A10BA02 - Metformin филм обложени таблети 1000mg се додава следното заштитено
име:

Кај ATC кодот B03AB04 - Ferric III hydroxide
polymaltose complex таблети за џвакање 100mg, се бришат следниве заштитени имиња:

Кај ATC кодот B03AB04 - Ferric III hydroxide
polymaltose complex сируп 50 mg/5ml, се бришат следниве заштитени имиња:

Кај ATC кодот C07AB07 - Bisoprolol таблети 5mg
се додава следното заштитено име:

Кај ATC кодот C09CA01 - Losartan филм обложени таблети 50mg се додава следното заштитено име:

Кај ATC кодот C09CA01 - Losartan филм обложени таблети 100mg се додава следното заштитено име:
ATC кодот G03GA01 се брише.

Член 1
Во Одлуката за утврдување на референтни цени на
лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар
на Фондот за здравствено осигурување на Македонија,
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
14/2008, 19/2008, 22/2008, 37/2008, 60/2008, 83/2008,
100/2008, 132/2008, 67/2009, 95/2009, 104/2009,
141/2009 и 8/2010), во членот 2, во табелата се вршат
следните измени и дополнувања:

Кај ATC кодот G04CA02 - Tamsulosin капсули
400mcg се додава следното заштитено име:

Кај
ATC
кодот
J01CE10
Benzathine
phenoxymethylpenicillin филм обложени таблети 1
MIU, се брише следното заштитено име:
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Кај
ATC
кодот
J01CE10
Benzathine
phenoxymethylpenicillin филм обложени таблети 1.5
MIU, се брише следното заштитено име:

Кај ATC кодот J01DD08 - Cefixime суспензија
100mg/5ml се додава следното заштитено име:

Кај ATC кодот J05AB01 - Aciclovir таблети 200mg
се додава следното заштитено име:

ATC кодот J06BB01 се брише.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во Службен весник на Република Македонија, а ќе се објави по добивањето на согласност од
од министерот за здравство.
Бр. 02-2136/5
Управен одбор
16 февруари 2010 година
Претседател,
Скопје
Елена Трпковска, с.р.
___________
584.
Врз основа на член 54 став 1 точка 7 и 8 и член 56
став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број
25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003,
84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008,
6/2009 и 67/2009), Управниот одбор на Фондот за
здравствено осигурување на Македонија, на седницата
одржана на ден 16.02.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ
НА СЕРВИСНИ УСЛУГИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ВО
БОЛНИЧКАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Член 1
Во Одлуката за утврдување на референтни цени на
сервисни услуги кои се користат во болничката здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 164/2008 и 22/2009), насловот на одлуката
се менува и гласи: „Одлука за утврдување на референтни цени во специјалистичко - консултативната здравствена заштита“.

9 март 2010

Членот 1 се менува и гласи:
„Со оваа одлука се утврдуваат референтни цени, за
услугите во специјалистичко - консултативната здравствена заштита, кои паѓаат на товар на Фондот за
здравствено осигурување на Македонија.
Според референтните цени утврдени во оваа одлука
ќе се пресметуваат и сервисните услуги вклучени во
здравствените услуги што се користат во болничката
здравствена заштита, кои меѓусебно ќе ги надоместуваат здравствените установи, а паѓаат на товар на Фондот
за здравствено осигурување на Македонија.“
Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од
министерот за здравство.
Бр. 02-2136/10
Управен одбор
16 февруари 2010 година
Претседател,
Скопје
Елена Трпковска, с.р.
___________
585.
Врз основа на член 56 а во врска со член 54 став 1
точка 8 од Законот за здравственото осигурување
(„Службен весник на Република Македонија“ број
25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003,
84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008,
6/2009 и 67/2009) и член 27 од Правилникот за индикацииите за остварување на право на ортопедски и други
помагала („Службен весник на Република Македонија“ број 111/2000, 4/2001, 56/2001, 71/2001, 41/2003,
47/2003, 73/2005, 3/2006, 137/2006, 62/2007, 86/2007,
132/2007, 56/2008, 132/2008, 88/2009 и 16/2010) ,
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на ден
16.02.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ
ЗА СИСТЕМИ ЗА ИЛЕОСТОМИ, КОЛОСТОМИ И
УРОСТОМИ, ПЛОЧКИ И ПАСТА, ШТО ПАЃААТ
НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Одлуката за утврдување на референтни цени за
системи за илеостоми, колостоми и уростоми, плочки и
паста, што паѓаат на товар на Фондот за здравствено
осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 61/2006, 41/2007, 132/2007 и
37/2008), во член 2, во табелата, редниот број 4 - „Ќеси
за дводелен систем за колостома без филтер“ се брише.
Редните броеви 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стануваат редни
броеви 4, 5, 6, 7, 8 и 9.
По новиот реден број 9 , се додава следната табела:
10
11

Едноделен педијатриски систем за илеостома - самолеплива ќеса
Едноделен систем за уростома - самолеплива ќеса

115,00
141,50
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија", а
ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.
Бр. 02-2136/12
Управен одбор
16 февруари 2010 година
Претседател,
Скопје
Елена Трпковска, с.р.
___________
586.
Врз основа на член 9 став 2, член 17 став 1, член 24
став 1, член 25 став 6, член 27 став 2, член 28 став 5 и
член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување (“Службен весник на Република Македонија“
бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008,
98/2008, 6/2009 и 67/2009), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 16.02.2010 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА
КОИ ЗДРАВСТВЕНАТА УСТАНОВА МОЖЕ ДА
ГИ ДОБИЕ ЗА ИЗДАДЕНИ ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ
ОД ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ НА ТОВАР
НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ
Член 1
Со овој правилник се утврдува постапката за определување на месечниот износ на средствата кои здравствената установа може да ги добие за издадени лекови
на рецепт од Листата на лекови на товар на средствата
на Фондот.
Член 2
За обезбедување на осигурените лица со лекови на
рецепт Фондот определува месечен износ на средства
по референтна цена со вклучено ДДВ кои здравствената установа-аптека по работна единица ( во натамошен
текст аптека) може да ги добие за издадени лекови на
рецепт од Листата на лекови на товар на средствата на
Фондот (во понатамошен текст квоти).
Критериуми за определување на буџет на Фондот
наменет за утврдување на квоти
Член 3
Износот на планираните годишни буџетски средства на Фондот за лекови на рецепт од Листата на лекови кои паѓаат на товар на средствата на Фондот, се намалува за планираниот надоместок за услугата за издавање на лекови на аптеките, пресметан врз основа на
податоци за последните 4 квартали и претставува планиран годишен буџет за обезбедување на лекови.
Врз основа на планираниот годишен буџет на
Фондот од став 1 на овој член за обезбедување на лекови на рецепт од Листата на лекови кои паѓаат на товар на средствата на Фондот, се врши утврдување на
финансиски средства за таа намена по подрачни служби според следните критериуми:
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- податоци за вкупниот број на население на територијата на одредена подрачна служба и
- број на осигурени лица кои користат лекови на
територија на одредена подрачна служба.
Член 4
Од планираните буџетски годишни средства на
Фондот за обезбедување на лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на средствата на Фондот, се
врши распределба по подрачни служби и тоа:
1. 50% од планираните буџетски средства се делат
со вкупниот број на жители во Република Македонија.
Добиената вредност се множи со вкупниот број на жители во подрачната служба
2. 50% од планираните буџетски средства се делат
со бројот на осигурени лица во Република Македонија.
Добиената вредност се множи со вкупниот број на осигурени лица во подрачната служба.
Збирот на добиените вредности од точките 1 и 2 од
овој член ги претставува вкупно утврдените финансиски средства за обезбедување на лекови на рецепт од
Листата на лекови кои паѓаат на товар на средствата на
Фондот на подрачната служба.
Како изворни податоци за став 1 точка 1 на овој
член се користени податоците од последниот извештај
за попис на население во РМ од Државен завод за статистика на Македонија.
Како изворни податоци за став 1 точка 2 на овој
член се користени податоци од евиденцијата на Фондот во последните 6 месеци.
Определување на квоти по здравствени
установи-аптеки
Член 5
Основни критериуми при определување на квоти
по здравствени установи-аптеки кои имаат договор со
Фондот се:
1. За фармацевтски тим во аптеката составен од
фармацевт со лиценца за работа и фармацевтски техничар со уверение за положен стручен испит или двајца
дипломирани фармацевти со лиценца за работа – 3
бода,
2. За секој дополнителен дипломиран фармацевт со
лиценца за работа во аптека - 2 бода
3. За секој дополнителен фармацевтски техничар
со уверение за положен стручен испит во аптека - 1
бод
4. Да негува добри деловни односи со Фондот (да
не е изречена договорна казна или раскинат договор
во претходната година) - 1 бод.
5. Број на рецепти за издадени лекови на товар на
средствата на Фондот во последните 6 месеци.
Член 6
Определените финансиски средства за обезбедување на лекови на рецепт од Листата на лекови на товар
на средствата на Фондот на подрачната служба се распределува по аптеки и тоа:
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1. 50% од утврдениот буџет за подрачна служба се
дели на вкупниот број на бодови од член 5 точка 1, 2, 3
и 4 на сите аптеки во подрачната служба при што се
определува вредноста на бодот на аптеките.
Бројот на бодовите на секоја аптека се множи со
утврдената вредност на бодот.
Вредноста на бодот е различна за секоја подрачна
служба.
2. 50% од утврдениот буџет на подрачната служба
се дели на вкупниот број на рецепти за издадени лекови на аптеките од член 5 точка 5 и се определува вредноста на еден рецепт по подрачна служба. Бројот на рецептите во аптеките се множи со добиената вредноста
на еден рецепт.
Збирот на вредностите од точките 1 и 2 од став 1 на
овој член претставува годишна квота на аптеката, која се делат на 12 еднакви месечни квоти.
Износите на определените квоти на аптеките се заокружуваат во илјади денари.
Член 7
За аптеки кои првпат склучуваат договор со Фондот
за точка 2 од став 1 на член 6 овој Правилник , висината на квотата се пресметува со користење на просек од
бројот на фактурираните рецепти по аптека во соодветната подрачна служба.
Член 8
При намалување на бројот на фармацевтскиот кадар врз основа на кој е утврдена висината на квотата,
се врши повторна пресметка на истата согласно новата кадровска застапеност во аптеката, при што квотите на другите аптеки од иста подрачна служба не се
менуваат.
Член 9
Месечниот износот на средствата кои здравствената установа може да ги добие за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на средствата на
Фондот е ограничен на:
1. Максимална квота на здравствена установа-аптека за работна единица е во висина на 4 просечни квоти
на ниви на РМ во последните 6 месеци за кои Фондот
има податоци и
2. Минимална квота на здравствена установа-аптека за работна единица е во висина на една третина од
просечната квота на ниво РМ во последните 6 месеци
за кои Фондот има податоци.
Критериуми за ревидирање на утврдените квоти на
здравствените установи-аптеки
Член 10
Во текот на годината, Фондот врз основа на направена анализа на реализираните износи на квоти на
здравствените установи-аптеки, врши промена на утврдениот месечен износ на средства кои здравствената
установа може ги добие за издадени лекови на рецепт
во наредниот период и тоа:
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- за аптеки кои имаат реализација на квота под 40%,
квотата им се намалува за 50%;
- за аптеки кои имаат реализација на квота од 40 до
50% квотата им се намалува за 40%;
- за аптеки кои имаат реализација на квота од 50 до
60% квотата им се намалува за 30%;
- за аптеки кои имаат реализација на квота од 60 до
70% квотата им се намалува за 20% ;
- за аптеки кои имаат реализација на квота од 70 до
80% квотата им се намалува за 10%;
- за аптеки кои имаат реализација на квота од 80 до
90% квотата не се менува;
- за аптеки кои имаат реализација на квота над 90%
квотата им се зголемува за 15%.
Ревидирањето на квотите на здрвствените установи-аптеки се врши најмалку еднаш годишно врз основа на податоци со кои располага Фондот за последните
шест месеци.
Член 11
Пресметаниот месечниот износ на средствата кои
здравствената установа може да ги добие за издадени
лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на
средствата на Фондот, како и промената на истата во
текот на годината, се донесува со одлука на Управниот
одбор на Фондот.
Член 12
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност
од министерот за здравство.
Бр. 02-2136/4
Управен одбор
16 февруари 2010 година
Претседател,
Скопје
Елена Трпковска, с.р.
___________
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА
587.
Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01,
26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/2008 и 92/09), Министерството за труд и социјална политика
ОБЈАВУВА
Просечната месечна плата по работник за месец
февруари 2010 година не може да изнесува помалку од
утврдената на ниво на оддел и тоа:
Оддел.
01.
02.
05.

Назив на одделот
Земјоделство, лов и соодветни услужни дејности
Шумарство, искористување на шуми и соодветни услужни дејности
Улов на риба, одгледување на риби
и услужни активности во рибарството

Износ
9.537
13.921
8.024
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10.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.

32.

33.

34.
35.
36.

37.
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Вадење на камен, јаглен и лигнит,
вадење на тресет
Вадење на руди на метал
Вадење на други руди и камен
Производство на прехранбени производи и пијалоци
Производство на тутунски производи и ферментација на тутун
Производство на текстилни ткаенини
Производство на облека; доработка
и боење на крзно
Штавење и доработка на кожа,
производство на куфери, рачни
торби, седла, сарачки производи и
обувки
Преработка на дрво, производи од
дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и
плетарски материјал
Производство на целулоза, хартија
и производи од хартија
Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми
Производство на кокс, деривати на
нафта и нуклеарно гориво
Производство на хемикалии и хемиски производи
Производство на производи од гума и производи од пластични маси
Производство на производи од
други неметални минерали
Производство на основни метали
Производство на метални производи во металопреработувачката фаза, освен машини и уреди
Производство на машини и уреди,
неспомнати на друго место
Производство на канцелариски машини и компјутери
Производство на електрични машини и апарати, неспомнати на
друго место
Производство на радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати
Производство на прецизни медицински и оптички инструменти и
часовници
Производство на моторни возила,
приколки и полуприколки
Производство на други сообраќајни средства
Производство на мебел и други
разновидни производи, неспомнати
на друго место
Рециклажа

40.
10.956
16.099
14.319
13.557
12.264
6.909

41.
45.
50.

51.

7.119
52.
6.942
55.
60.
6.904
13.203

62.
63.

14.395

64.

24.144

65.

34.479

66.

8.353
67.
15.365
14.410

70.
71.

8.627
11.530
20.633

11.722

10.918

19.865
10.732
17.633

72.
73.
74.
75.
80.
85.
90.

91.
92.
93.
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Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла вода
Собирање, пречистување и дистрибуција на вода
Градежништво
Продажба, одржување и поправка
на моторни возила и мотоцикли,
продажба на мало на моторни горива
Трговија на големо и посредничка
трговија, освен трговија со моторни возила и мотоцикли
Трговија на мало, освен трговија со
моторни возила и мотоцикли; поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата
Хотели и ресторани
Копнен сообраќај, цевоводен транспорт
Воздушен сообраќај
Придружни и помошни активности
во сообраќајот; активности на патничките агенции
Поштенски активности и телекомуникации
Финансиско посредување, освен
осигурување и пензиски фондови
Осигурување и реосигурување,
пензиски фондови, освен задолжителна социјална заштита
Помошни активности во финансиското посредување
Активности во врска со недвижен
имот
Изнајмување на машини и опрема
без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата
Компјутерски и сродни активности
Истражување и развој
Други деловни активности
Јавна управа и одбрана; задолжителна социјална заштита
Образование
Здравство и социјална работа
Отстранување на отпадни води и
ѓубре, санитарни и слични активности
Дејност на организации врз база на
зачленување
Рекреативни, спортски, културни и
забавни активности
Други услужни дејности

26.246
14.157
10.755

20.328

17.287

9.524
11.641
14.456
28.279

21.914
31.277
27.088

30.782
30.381
20.655

13.082
29.452
19.211
13.584
18.212
15.201
16.433

13.500
21.063
13.651
8.773

Месечно даночно ослободување 7.035.
7.710
8.605

Министер,
Џељаљ Бајрами, с.р.
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www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.
Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
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