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1178. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од У
Република Македонија, претседателот на Р
Македонија и претседателот на Собранието н
лика Македонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА И
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНО

ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Се прогласува Законот за изменување и до

ње на Законот за основното образование, 
што Собранието на Република Македонија

се на седницата одржана на 14 септември 2004
 

         Бр. 07-3686/1                Претседате
14 септември 2004 година    на Република Мак
 
 
             Скопје                   Бранко Црвенков

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Член 1 
   Во Законот за основното образование (“Службен 

весник на Република Македонија” бр. 44/95, 24/96, 
34/96,  35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 42/2003), членот 
3 се менува и гласи: 

“Основното образование трае девет години. 
Основното образование е задолжително за сите де-

ца по правило од шест до петнаесет години. 
Задолжителното основно образование опфаќа: 
- подготвителна година; 
- четири години одделенска настава и 
-  четири години предметна настава.” 

Член 2 
В о членот 4 став 2 зборовите: “може да” се бришат. 

Член 3 
   Во членот 5 зборовите: “пречки во физичкиот и 

психичкиот развој” се заменуваат со  зборовите: “по-
себни воспитно-образовни потреби (во натамошниот 
текст: посебни потреби)”, а зборот “попреченоста” се 
заменува со зборовите: “посебните потреби”. 
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Член 4 
Во членот 8 ставот 2 се менува и гласи: 
“За припадниците на заедниците кои следат настава 

на јазик различен од македонскиот јазик и неговото ки-
рилско писмо, воспитно-образовната работа се изведу-
ва на јазикот и писмото на соодветната заедница на на-
чин утврден со овој закон.”  

 
Член 5 

Во членот 13 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
“Во основното училиште се забранува истакнување 

на партиски и верски обележја.” 
 

Член 6 
Членот 15 се менува и гласи: 
 “Основно училиште како јавна установа основа оп-

штината. 
Советот на општината донесува одлука за основање 

на основно училиште, по претходно прибавено мисле-
ње д Владата на Република Македонија.” о 

Член 7 
 Во членот 16 став 1 алинеја 3 зборот “педагошки-

те” се заменува со зборовите: “утврдени нормативи и” . 
Во ставот 2 зборовите: “по претходно мислење од 

Министерството за образование и наука (во натамош-
ниот текст: Министерството)” се заменуваат со зборо-
вите: “со одлука на советот на општината (во натамош-
ниот текст: основачот)”. 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
“Нормативите и стандардите од ставот 1 на овој 

член ги донесува министерот кој раководи со мини-
стерството надлежно за вршење на работите од областа  
на образованието (во натамошниот текст: министерот),  
на предлог од Бирото за развој на образованието (во 
натамошниот текст: Бирото).”  

Член 8 
Во членот 18 став 3 по зборот “министерот” се става 

точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.  
Член 9 

Членот 19 се менува и гласи: 
“Министерството води регистар на основните учили-

шта основани на територијата на Република Македонија. 
 Секоја општина за своето подрачје води регистар 

на основни училишта и за тоа доставува податоци до 
Министерството. 

Содржината, формата и начинот на водење на реги-
стрите од ставовите 1 и 2  на овој член ги пропишува 
министерот.”  

Член 10 
Во членот 20 ставот 2 се менува и  гласи: 
“Подрачно училиште се организира во населено ме-

сто со мал број  ученици, за што одлучува основачот, 
по претходно мислење од Министерството.” 

      
Член 11 

Во членот 21 став 2 зборот “Министерството” се за-
менува со зборовите: “основачот,  а по претходна сог-
ласност на Министерството”. 

 
Член 12 

 Во членот 22 став 2 зборовите: “Министерството е 
должно” се заменуваат со зборовите: “основачот  е 
должен”. 

Во ставот 3 зборот “регистарот” се заменува со збо-
рот “регистрите”. 

Во ставот 4 по зборовите: “Службен весник на Ре-
публика Македонија” се додаваат зборовите: “и  служ-
бениот  гласник  на општината”. 

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
“Основачот по донесување на актот за престанува-

ње со работа на основното училиште, во рок од три де-
на го известува надлежниот регистарски суд за брише-
ње од судскиот регистар.” 

Член 13 
Во членот 24 ставот 2 се менува и гласи: 
“Со наставните програми се уредуваат целите, на-

ставните подрачја, теми и содржини, образовните стан-
дарди и профилот на  наставникот кој ја реализира на-
ставната програма.” 

По ставот 2  се додава нов став 3, кој гласи:  
“Наставните програми се изработуваат според мо-

дел за програми кој го донесува министерот на предлог 
од Бирото. Во моделот се утврдува и флексибилноста 
во реализацијата на наставните подрачја и теми.” 

Ставот 3 станува став 4. 
 

Член 14 
Во членот 25 став 1 алинеја 1 зборовите: “пречки во 

физичкиот и психичкиот развој” се заменуваат со  збо-
ровите: “ посебни потреби”. 

 
Член 15 

Во членот 26 став 1 зборовите: “по предлог на Пе-
дагошката служба” се бришат. 

Во ставот 2 по зборот “следењето” се додаваат збо-
ровите: “и вреднувањето”, а по сврзникот “и” зборот 
“вреднување” се брише. 

 
Член 16 

Членот 27 се менува и гласи: 
“Поблиски прописи за критериумите и начинот на 

остварување на основното образование на ученици со 
посебни потреби, основното музичко и балетско и ос-
новното образование на возрасни донесува министерот 
на предлог од Бирото.”  

Член 17 
Во членот 31 ставот 2  се  менува и гласи: 
“По исклучок, наставата може да се остварува и во 

скратено траење, но не помалку од 100 наставни дена, 
по добиена согласност од Министерството, според по-
себна наставна програма.” 

 
Член 18 

По членот 31 се додава нов член 31-а, кој гласи: 
 

“Член 31-а 
Воспитно-образовната работа не смее да се прекину-

ва во текот на наставната година, освен за вонредни со-
стојби (природни непогоди, епидемии и друго), за што 
решава основачот, а во согласност со Министерството. 

Во случај на прекин на воспитно-образовната рабо-
та во основното училиште, се обезбедуваат минимални 
услови за работа кои се утврдуваат со  Упатство што го 
донесува министерот.”  

Член 19 
Во членот 33 став 3, членот 34 став 2 и членот 35 

став 2 зборот “Министерството” се заменува со зборо-
вите: “основачот, по претходно прибавено мислење од 
Ми истерството” . н 

Член 20 
Во членот 36 бројот “45” се заменува со бројот “40”. 
 

Член 21 
Во членот 38 по ставот 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 
“Припадниците на заедниците кои следат настава 

на јазик различен од македонскиот јазик го прославу-
ваат традиционалниот ден на просветата на соодветна-
та заедница со културни и други манифестации.” 

 
Член 22 

Во членот 43 став 1 зборовите: “прво одделение” се 
заменуваат со зборовите: “подготвителната година на 
задолжителното основно образование (во натамошниот 
текст: подготвителна година)”, а зборот “седум” се за-
менува со зборот “шест”. 
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Во ставот 3 зборовите: “прво одделение” се замену-
ваат со зборовите: “подготвителната година”, а  зборот 
“шест” се заменува со зборот “пет”.  

Член 23 
Во членот 44 став 2 пред зборовите: “прво одделение” 

се додаваат  зборовите: “подготвителната година и”. 
 

Член 24 
Во членот 45 ставот 2 се менува и  гласи: 
“Основачот го утврдува реонот на основното учи-

лиште.”  
Член 25 

Во членот 47  зборот “Министерството” се замену-
ва со зборовите:  

“Државниот просветен инспекторат”. 
 

Член 26 
Во членот 50 став 2 зборовите: “пречки во развојот” 

се заменуваат со зборовите: “посебни потреби”.  
 

Член 27 
Во членот 51  став 3 во вториот ред по зборот 

“описно” се става точка, а зборовите: “во училиштата 
во кои е воведено описно оценување” се бришат. 

Ставот 4 се менува и гласи: 
“Концепцијата за описно оценување ја донесува 

министерот по предлог на Бирото.” 
С тавот 6 се брише. 

Член 28 
Во членот 52 пред став 1 се додаваат два нови  ста-

ва  1 и 2,  кои гласат: 
“Учениците во подготвителната година не добиваат 

оценки. 
Напредувањето на учениците во подготвителната 

година се следи и евидентира во досието на ученикот.” 
Ставот 1 станува став 3. 
 

Член 29 
Во членот 62  ставот 4  се менува и гласи: 
 “Член на комисијата не може да биде наставникот 

кој а предложил оценката.” ј
 

Член 30 
Во членот 64  став 2 се брише. 
 

Член 31 
По членот 64 се додава нов член 64-а, кој гласи: 
 

“Член 64-а 
 Забрането е телесно и психичко малтретирање на 

ученикот.”  
Член 32 

Членот 66 се менува и гласи: 
“Воспитно-образовната дејност во основното обра-

зование ја остваруваат наставници, стручни соработни-
ци (педагог, психолог, социолог, дефектолог, библио-
текар) и воспитувачи. 

Воспитувач во подготвителната година може да би-
де лице со завршено соодветно високо или више обра-
зование. 

Наставник во одделенска настава може да биде ли-
це со завршено соодветно високо образование. 

Наставник по предметна настава може да биде лице 
кое завршило соодветна еднопредметна или двопред-
метна група на образование на наставници на факул-
тет, висока школа, Факултетот за ликовна уметност  и  
Факултетот за   музичка уметност. 

Наставници по ликовно образование и музичко 
образование можат да бидат и лица со завршени други 
оддели и стекната педагошко-психолошка и методска 
група предмети на Факултетот за ликовна уметност  и  
Факултетот за   музичка уметност. 

Наставници за предметите за кои наставата се изве-
дува на странски јазик можат да бидат и лица странски 
државјани кои имаат соодветен вид на образование и 
го познаваат јазикот на кој се изведува наставата, за 
што согласност дава Министерството. 

Наставници во основното образование можат да би-
дат лица кои завршиле соодветни додипломски студии 
на факултет и се стекнале со звањето “Bachelor”. 

Наставници во основното образование можат да би-
дат и лица кои завршиле  додипломски студии на фа-
култет,  се стекнале со звањето “Bachelor“ и со педаго-
шко-психолошка и методска подготовка на соодветни 
факултети. 

Наставник во одделенска настава за ученици со по-
себни потреби може да биде лице со завршени студии 
по  дефектологија. 

Наставник по предметна настава за ученици со по-
себни потреби  во физичкиот развој може да биде лице 
кое ги исполнува  условите од ставот 4 на овој член. 

Наставник по предметна настава за ученици со по-
себни потреби  во психичкиот развој може да биде ли-
це со завршени студии по  дефектологија. 

Лице кое ги исполнува условите за наставник во одде-
ленска настава, наставник по предметна настава, педагог 
и психолог може да биде воспитувач во ученички дом. 

Стручен соработник во основното училиште (педа-
гог, психолог, социолог и дефектолог) може да биде 
лице со соодветно високо образование. 

Библиотекар може да биде лице кое ги исполнува 
условите за наставник во одделенска настава  и настав-
ник по предметна настава. 

Видот и степенот на стручната подготовка на лица-
та кои остваруваат воспитно-образовна дејност се утвр-
дуваат со Норматив за наставен кадар, што го донесува 
министерот.”   

Член 33 
Во членот 67 став 1 зборот “учител” се брише, а 

зборовите: “стручен работник” се заменуваат со зборо-
вите: “стручен соработник”. 

Ставот 2 се менува и гласи: 
“Лицата од ставот 1 на овој член во паралелките во 

кои наставата се изведува на јазик различен од маке-
донскиот јазик, освен наставниците по предметот маке-
донски јазик треба да го познаваат и  јазикот и писмото 
на кој се изведува наставата.” 

Ставот 3 се брише. 
С тавот 4 станува став 3. 

Член 34 
Во членот  68 став 1 зборот “Учителот” се брише. 
Во ставовите 1 и 4 зборовите: “стручен работник” 

се з менуваат со зборовите: “стручен соработник”. а 
Член 35 

Во членот  69 зборовите: “Учителот и наставникот” 
се з менуваат со зборот “Наставниците”. а

 
Член 36 

Во членот 70 став 1 зборот “учители” се брише, а 
зборовите: “стручни работници” се заменуваат со збо-
ровите: “стручни соработници”.  

Член 37 
Во членот 71  зборот “Учителите” се брише, а збо-

ровите: “стручни работници” се заменуваат со зборови-
те: стручни соработници”. “ 

Член 38 
Во членот 72 став 1 зборот “Учител” се брише, а 

зборовите: “стручен  работник” се заменуваат со зборо-
вите: “стручен  соработник”. 

 
Член 39 

Во членот 73 став 1 зборот “учителите” се брише, а 
зборовите: “стручните работници” се заменуваат со 
зборовите: “стручните соработници”. 
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Член 40 
Во членот 74 став 1 зборот “учителите” се брише, 

зборовите: “стручните работници” се заменуваат со 
зборовите: “стручните соработници”, а  зборот “втора” 
се заменува со зборот “четврта”. 

Ставот 2 се брише. 
Ставот 3 станува став 2. 
Во ставот 4 кој станува став 3 зборовите: “училиш-

ниот одбор” се заменуваат со зборот “Министерството”. 
Ставот 5 кој станува став 4 се менува и гласи: 
“Поблиски прописи за условите, начинот на оцену-

вањето, оцената за работа, видот  и стекнувањето на 
звањата донесува министерот.”  

Член 41 
Во членот 75 став 1 зборот “учителите” се брише, а 

зборовите: “стручни работници” се заменуваат со збо-
ровите: “стручни соработници”. 

 
Член 42 

Во  членот 76 став 1 зборот “специјалистички” се 
брише, а по зборовите: “до почетокот на учебната го-
дина” точката се заменува со запирка и се додаваат 
зборовите: “на секои три години”. 

 
Член 43 

Во членот 77 став 1 зборот “учител” се брише, а 
зборовите: “стручен работник” се заменуваат со зборо-
вите: “стручен соработник”. 

 
Член 44 

Во членот 79 став 1 зборот “учителите” се брише, а 
зборовите: “стручните  работници” се заменуваат со 
зборовите: “стручните  соработници”. 

 
Член 45 

Во членот 80 став 1 по зборот “учебници” точката се 
брише и се додаваат зборовите: “и наставни помагала”. 

Ставот 2 се менува и гласи: 
“Припадниците на заедниците кои наставата ја сле-

дат на јазик различен од македонскиот јазик употребу-
ваат учебници на јазикот на соодветната заедница.”  

Член 46 
 Членот 80-а се менува и гласи: 
“Учебникот се изработува согласно со Наставниот 

план и програма за соодветното одделение и предмет и 
Концепцијата за учебник што, на предлог од Бирото, ја 
донесува министерот.”  

Член 47 
Во членот 80-в по ставот 3 се додава нов став 4, кој 

гласи: 
“На конкурсот можат да учествуваат и издавачи од 

други држави кои се регистрирани за вршење на изда-
вачка дејност во матичната држава.” 

 
Член 48 

 Членот 80-ѓ се менува и гласи: 
“Министерот формира комисија за стручно вредну-

вање на ракописи на учебник за соодветното одделение 
и предмет, согласно со методологијата што ја израбо-
тува Бирото, а ја донесува министерот. 

  Педагошката служба, врз основа на рецензираните 
ракописи за учебник, стручното мислење на Бирото за 
усогласеноста на ракописот за учебник со концепција-
та за учебник и наставните планови и програми и 
стручното мислење на комисијата за вреднување на ра-
кописи на учебник, на министерот му предлага ракопис 
на учебник за одобрување и употреба. 

Решението за одобрување и употреба на учебникот 
го донесува министерот. 

Против решението на министерот, во рок од 15 дена 
од денот на приемот може да се поднесе жалба до над-
лежната комисија на Владата на Република Македонија. 

По конечноста на решението за одобрување и упо-
треба на учебникот, Министерството го објавува реше-
нието во “Службен весник на Република Македонија”.” 

 
Член 49 

Во членот 80-е зборовите: “на два или повеќе” се 
заменуваат со зборовите: “до три”. 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
“За употреба на учебникот во основното училиште 

одлучува наставничкиот совет, по доставен образложен 
писмен предлог од стручниот актив по соодветниот на-
ста ен предмет.” в 

Член 50 
Членот 80-з се менува и гласи: 
“По измените и дополнувањата на наставните плано-

ви и програми, Министерството може да објави конкурс 
за издавање на нов учебник по соодветниот предмет. 

За перманентно унапредување на квалитетот  и осо-
временување на одобрениот учебник, после пет години 
од првото издание, Министерството може да објави 
нов конкурс. 

Министерот, по извршена анализа од стручна коми-
сија, може да повлече од употреба одобрен учебник. 

Стручната комисија од ставот 3 на овој член ја фор-
мира министерот.”  

Член 51 
Во членот 80-ѕ зборовите: “Педагошката служба” се 

заменуваат со зборот “Бирото”. 
 

Член 52 
Во членот 80-и став 1 по зборот “учебници” се става 

точка, а зборовите: “за посебните училишта” се бришат. 
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
“Министерството, по предлог на комисија формира-

на од министерот, дава согласност за употреба на струч-
на литература, списанија и публикации кои имаат при-
донес во развојот на воспитанието и образованието.” 

Во ставот 2 кој станува став 3 по зборот “публикации” 
се става точка, а зборовите: “кои имаат придонес во разво-
јот на воспитанието и образованието” се бришат. 

Во ставот  3 кој станува став 4 зборовите: “од ста-
вот ” се заменуваат со зборовите: “од ставот 3”.  2 

Член 53 
Во членот 80-ј точката 8 се брише. 
Т
 
очките 9, 10, 11и 12 стануваат точки 8, 9, 10 и 11. 

Член 54 
 Во членот   81 кој станува член 82 ставот  2 се ме-

нува и гласи: 
“За учениците, припадници  на заедниците   кои на-

ставата ја следат на јазик различен од македонскиот ја-
зик, педагошката документација  се води и издава на 
македонски јазик и неговото  кирилско писмо и на јази-
кот  писмото на кој се изведува наставата.”  и 

Член 55 
Ч ленот 82 станува член 81. 

Член 56 
Во членот 93 по ставот 1 се додава нов  став 2, кој 

гласи: 
“Против решението за одбивање на нострификаци-

јата, односно еквиваленцијата, може да се изјави жалба 
до надлежната комисија на Владата на Република Ма-
кедонија.”  

Член 57 
Членот 96 се менува и гласи: 
“Орган на управување во основното училиште е 

училишен одбор. 
Училишниот одбор во малите основни училишта е 

составен од седум  члена и тоа: двајца претставници од 
наставниците, стручните соработници и воспитувачи-
те, двајца претставници од родителите, односно стара-
телите на учениците, еден претставник од Министерс-
твото и двајца претставници од основачот.  
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Училишниот одбор во големите основни училишта 
е составен од девет члена и тоа: тројца претставници 
од наставниците, стручните соработници и воспитува-
чите, тројца претставници од родителите, односно ста-
рателите на учениците, еден претставник од Мини-
стерството и двајца претставници од основачот.  

Мали училишта се оние кои имаат до 24 паралелки, а 
големи училишта се оние кои имаат над 24 паралелки. 

Претставниците од родителите, односно старатели-
те на учениците, од основачот и од Министерството не 
можат да бидат именувани од редот на вработените во 
училиштето. 

Претставниците на основачот ги именува и разре-
шува советот на општината, претставниците од родите-
лите, односно старателите на учениците ги именува и 
разрешува советот на родителите, претставникот од 
Министерството го именува и разрешува министерот, а 
претставниците на наставниците, стручните соработни-
ци и воспитувачите ги именува и разрешува наставнич-
киот совет на училиштето. 

Членовите на одборот освен претставниците од ро-
дителите, односно старателите на учениците, се имену-
ваат за период од четири години со можност за повто-
рен избор. 

Претставниците од родителите, односно старатели-
те на учениците во училишниот одбор се именуваат за 
периодот до завршување на основното образование на 
нивното дете. 

Училишниот одбор од редот на своите членови из-
бира претседател. 

Одлука на училишниот одбор се донесува со мно-
зинство гласови од вкупниот број членови на одборот.”  

Член 58 
Членот  97 се менува и гласи: 
“Училишниот одбор: 
- донесува статут на основното училиште; 
- предлага годишна програма за работа и извештај за 

работа на основното училиште до советот на општината; 
- предлага  финансиски план до  основачот; 
-  предлага завршна сметка до основачот; 
- објавува јавен оглас за избор на директор на ос-

новно училиште; 
- врши интервју со кандидатите за директор; 
- предлага на градоначалникот на општината еден 

кандидат од пријавените кандидати на објавениот јавен  
оглас за избор на директор; 

- дава мислење до директорот за избор на наставни-
ците, стручните соработници и воспитувачите; 

- поднесува предлог до директорот за престанок на 
работниот однос на лицата од членот 75 став 1 на овој 
закон; 

- одлучува по приговорите и жалбите на вработени-
те во основното училиште; 

- одлучува по жалбите на ученици, родители, од-
носно старатели на ученици и 

- разгледува и други прашања утврдени со статутот 
на основното училиште.”  

Член 59 
Членот 98 се менува и гласи: 
“Директорот е раководен орган на основното учи-

лиште и е одговорен за законитоста во работата и за 
материјално-финансиското работење  на училиштето. 

За директор на основно училиште се избира лице кое 
покрај општите услови утврдени со закон ги исполнува 
и условите за наставник, педагог или психолог во основ-
но училиште, има најмалку пет години работно искуство 
во установа за воспитно-образовна работа верифицирана 
од Министерството и положен испит за директор. 

По исклучок, доколку нема пријавено кандидат со 
положен испит за директор, за директор може да биде 
избрано и лице кое не положило испит за директор, но 
е должно истиот да го положи во рок од една година од 
денот на изборот за директор. 

Доколку избраниот директор не го положи испитот 
за директор во рокот утврден во ставот 3 на овој член, 
му престанува мандатот на директор.  

Испитот за директор од ставот 2 на овој член се по-
лага пред стручна комисија формирана од министерот 
составена од претставници на стручните органи на Ми-
нистерството и универзитетите. 

Стручната комисија на кандидатот што го положил 
испитот му издава уверение за положен испит за дире-
ктор.  

Мандатот на членовите на  комисијата од ставот 5 
на овој член е две години со право на уште еден избор. 

Програмата за полагање на испит за директор ја до-
несува министерот, на предлог на комисијата од ставот 
5 на овој член. 

Мандатот на директорот трае четири години. 
Директорот на основното училиште го избира и 

разрешува градоначалникот на општината, согласно со 
овој закон. 

Постапката и начинот на полагањето на испитот за 
директор, како и формата и содржината на уверението, 
со посебен акт ги пропишува министерот.” 

 
Член 60 

По членот 98 се додава   нов член 98-а, кој гласи : 
 

“Член 98-а 
 Градоначалникот три месеца пред истекот на манда-

тот на постојниот директор, донесува одлука училишни-
от одбор да објави јавен оглас за избор на директор. 

Во објавениот јавен оглас во јавните гласила се утвр-
дуваат условите кои треба да ги исполнува кандидатот 
за директор, потребната документација, времето на трае-
ње на јавниот оглас и рокот во кој ќе се изврши изборот. 

Пријавените кандидати ги доставуваат потребните 
документи согласно со огласот до училишниот одбор. 

Пристигнатите документи ги прегледува тричлена 
комисија избрана од училишниот одбор чија надлеж-
ност се утврдува со статутот на училиштето. 

Комисијата е должна во рок од пет дена по завршу-
вањето на огласот да ги разгледа пристигнатите доку-
менти. 

На кандидатите кои не ги исполнуваат условите 
предвидени во огласот им се враќаат документите со 
образложение.  

Училишниот одбор може да побара дополнителни 
документи од кандидатите кои ги исполнуваат услови-
те согласно со одредбите во статутот на училиштето. 

Училишниот одбор и претставникот од Бирото вршат 
интервју  со кандидатите кои ги исполнуваат условите.  

Училишниот одбор, во рок од седум дена од денот 
на извршениот разговор со кандидатите,  на градона-
чалникот на општината му предлага еден кандидат за 
избор на директор.  

Градоначалникот во рок од 15 дена од денот на до-
бивање на предлогот избира директор.  

Доколку градоначалникот во рокот утврден во ста-
вот 10 од овој член не избере директор, должен е во 
рок од три дена да го извести училишниот одбор. 

Училишниот одбор во рок од седум дена од денот 
на приемот на известувањето од ставот 11 на овој член, 
на градоначалникот на општината му предлага еден 
кандидат за избор  на директор.  

Градоначалникот е должен во рок од пет дена од 
денот на добивање на предлогот да го избере кандида-
тот предложен од училишниот одбор.  

Кандидатите кои не се избрани, во рок од осум  дена 
од денот на приемот на одлуката на градоначалникот, 
имаат право на жалба во однос на спроведувањето на по-
стапката за избор на директор на Второстепената комиси-
ја на Владата на Република Македонија надлежна за ре-
шавање на прашања од областа на работните односи. 

Против одлуката на Комисијата од ставот 14 на овој 
член кандидатот има право на тужба до надлежниот ос-
новен суд.” 
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Член 61 
Во членот 99 став 2 алинеи  3, 4 и 5 зборот “учите-

ли” се брише, зборовите: “стручни работници” се заме-
нуваат со зборовите: “стручни соработници”, а  по збо-
рот “воспитувачи” се додаваат зборовите: “и друг ад-
министративно-технички кадар”. 

Во алинејата 6 по зборот “Бирото” се става запирка, 
а зборовите: “за развој на образованието” се заменува-
ат со зборовите: “училишниот одбор и основачот”. 

Алинејата 8 се менува и гласи: 
“- поднесува извештај за реализација на годишната 

програма врз основа на стандарди утврдени од  Мини-
стерството до  основачот и Министерството и”.  

Член 62 
Во членот 100 алинејата  6 се менува и гласи: 
“- ако дозволи исплаќање на средства кои не се утвр-

ден  во годишниот финансиски план на училиштето;”. и
 

Член 63 
По членот 100 се додаваат два нови члена 100-а и 

100 б, кои гласат: - 
“Член 100-а 

Доколку постојат одредени сознанија за постапува-
ње на директорот согласно со одредбите од членот 100 
алинеи 2, 3, 4, 5 и 6 на овој закон, училишниот одбор 
свикува седница на која се донесува заклучок во пис-
мена форма кој се доставува до директорот. 

Директорот има право во рок од седум дена од де-
нот на приемот на заклучокот од ставот 1 на овој член, 
писмено да се изјасни за наводите во заклучокот. 

Доколку училишниот одбор не го прифати изјасну-
вањето на директорот, свикува седница во рок од три 
дена и во присуство на претставник од Државниот про-
светен инспекторат врши интервјуирање на директо-
рот. Претставникот од Бирото дава мислење за оправ-
даноста на разрешувањето на директорот. 

Доколку училишниот одбор оцени дека е неопход-
но, во рок од седум дена доставува предлог за разрешу-
вање на директорот до градоначалникот. 

Градоначалникот е должен во рок од седум дена од 
денот на добивањето на предлогот од училишниот од-
бор да го разреши директорот.  

 Разрешениот директор, во рок од 15 дена од денот 
на приемот на одлуката на градоначалникот, има право 
на жалба  во однос на спроведување на постапката за 
разрешување на Второстепената комисија на Владата 
на Република Македонија надлежна за решавање на 
прашања од областа на работните односи. 

Против одлуката на Комисијата од ставот 6 на овој 
член кандидатот има право на тужба до надлежниот ос-
новен суд.  

Член 100-б 
Градоначалникот, во рок од три  дена од денот на 

разрешувањето на директорот, именува вршител на 
должноста на директор од редот на вработените во 
училиштето кој ги исполнува условите за директор. 

 Вршителот на должноста директор  ги врши рабо-
тите до именување на нов директор, но не подолго  од 
шес вото именување.” т месеца од денот на него

                                            
Член 64 

Членот 100-а кој станува член 100-в се менува и 
гласи:  

“Член 100-в 
Директорот кој повторно не е именуван на јавен ог-

лас или е разрешен не по своја вина  пред истекот на 
времето за кое е именуван се распоредува  на работно 
место соодветно на неговата стручна подготовка во 
училишта на подрачјето на општината и во градот 
Скопје.” 

 
Член 65 

Во членот 101 став 2 зборот “учители” се брише, а 
во ставовите 2 и 3 зборовите: “стручни работници” се 
заменуваат со зборовите: “стручни соработници”. 

Член 66 
Членот 104 се менува и гласи: 
“Средствата за финансирање на дејноста на основно-

то образование се обезбедуваат од Буџетот на Република 
Македонија, на начин и постапка утврдени со Законот за 
Буџетите на Република Македонија, Законот за извршу-
вање на Буџетот на Република Македонија и  Законот за 
финансирање на единиците на локалната самоуправа. 

Средствата од ставот 1 на овој член се распределува-
ат на општините по пат на блок дотации и наменски до-
тации согласно со Уредбата за методологијата за утвр-
дување на критериуми за распределба на блок дотациите 
и Уредбата за методологијата за распределба на капи-
талните и наменските дотации утврдени во Законот за 
финансирање на единиците на локалната самоуправа. 

Општината средствата од ставот 2 на овој член ги 
распределува на основните училишта на своето  по-
драчје за обезбедување на реализација на воспитно-
образовниот процес, во согласност со утврдените стан-
дарди и нормативи.  

Со уредбите од ставот 2 на овој член се уредува 
распределбата на средствата од блок дотацијата и од 
наменската дотација која се врши врз основа на форму-
ла и согласно со фазите за фискалната децентрализаци-
ја утврдени во Законот за финансирање на единиците 
на локалната самоуправа. 

Формулата од ставот 4 на овој член за распределба 
на средствата се изведува основно од бројот на учени-
ците во основните училишта на своето подрачје. 

Врз изведувањето на формулата може да имаат вли-
јание и следниве објективни фактори: возраста на уче-
ниците, планот и програмите кои се реализираат во 
училиштето, типот на училишниот објект, локацијата 
на училиштето и друго.”  

Член 67 
По членот 104 се додаваат два нови члена 104-а и 

104 б, кои гласат: - 
“Член 104-а 

Општината може да ја дополни добиената блок до-
тација, односно наменска дотација  за образование со 
средства од сопствени извори, освен за  платите на вра-
ботените во училиштата.  

Член 104-б 
Податоци од годишниот финансиски план и од за-

вршната сметка на основните училишта, општината ги 
објавува во своето службено гласило. Министерството 
утв дува кои податоци ќе бидат објавени.”  р 

Член 68 
Насловот на  глава “X. НАДЗОР НАД РАБОТАТА 

НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ” се менува и гласи  
“X. ”.   НАДЗОР 

Член 69 
Членот 110 се менува и гласи: 
“Инспекциски надзор во основното училиште вр-

шат Државниот просветен инспекторат и овластени 
инспектори на општината на начин утврден со закон.”  

Член 70 
 По членот 111 се додаваат  два  нови члена 111-а и 

111-б, кои гласат: 
 

“Член 111-а 
При вршењето на надзорот над работата на органи-

те на општината, Министерството ги врши следниве 
работи: 

- ја следи законитоста на работата на органите на 
општината, презема мерки и активности и поднесува 
иницијативи за остварување на надлежностите на оп-
штината во согласност со овој закон; 

- оценува дали органите на општината обезбедуваат 
надлежностите на општината да се извршуваат соглас-
но со стандардите и постапките утврдени со овој закон; 
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- им укажува на органите на општината на пречеко-
рувањето на нивните надлежности утврдени со овој за-
кон и друг пропис  и им предлага соодветни мерки за 
надминување на таквата состојба; 

- укажува на определени материјални и процеду-
рални недостатоци во работата на органите на општи-
ната кои би можеле да го оневозможат вршењето на ра-
ботите од областа на основното образование од локал-
но значење; 

- дава препораки за доследно спроведување на над-
лежностите на општината во рамките на овој закон на 
барање на органите на општината; 

- го следи навременото донесување на прописите на 
општината предвидени со овој закон; 

- ја следи законитоста на решенијата што градона-
чалникот ги донесува во решавањето на поединечните 
права, обврски и интереси на физичките и правните ли-
ца и презема мерки во согласност со овој закон;  

- дава мислење и стручна помош по предлогот на 
прописите на општината предвидени со овој закон, на 
барање на органите на општината; 

- го следи остварувањето на јавноста на работата на 
органите на општината во остварувањето на нивните 
надлежности утврдени со овој закон, а особено од ас-
пект на редовно, навремено, вистинито и потполно из-
вестување на граѓаните во согласност со закон; 

- го следи остварувањето на претходниот надзор на 
прописите на општината и 

-  навремено ги известува органите на општината за 
констатираните состојби во нивната работа и за презе-
мените мерки при вршењето на надзорот. 

 
Член 111-б 

Доколку и покрај укажувањата и преземените мер-
ки  и активности, органите на општината не го обезбе-
дат извршувањето на работите кои со закон се утврде-
ни како нејзина надлежност и за чие извршување е од-
говорна општината, по сила на овој  закон и се одзема 
вршењето на соодветната надлежност. 

Вршењето на одземените работи го презема Мини-
стерството, но најмногу до една година од денот на 
нивното преземање. 

Министерството вршењето на работите од надлеж-
ност на општината, ги врши во име и за сметка на оп-
штината.  

За одземањето на работите од ставот 1 на овој член 
се известува органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа  на локалната самоу-
права и органот на државната управа надлежен за вр-
шење на работите од областа  на финансиите.” 

 
Член 71 

Во членот 112 став 1 алинеја 2 по зборот “образова-
ние” се додаваат зборовите: “и се истакнат партиски  и 
верски обележја”. 

Во алинејата 4 зборовите: “добиена согласност од 
Министерството”  се заменуваат со зборовите: “одлука 
на  основачот”. 

Во алинејата 8 зборот “Министерството” се замену-
ва со зборот “основачот”. 

Во алинејата 11 зборот “Министерството” се замену-
ва со зборовите: “Државниот просветен инспекторат”. 

Во алинејата 13 зборовите: “(член 64 став 2)” се за-
менуваат со зборовите: “(член 64-а )”. 

Во алинејата 14 зборовите: “стручни работници” се 
заменуваат со зборовите: “стручни соработници”. 

Во  ставот 3 алинеја 4 зборовите: “(член 64 став 2)” 
се заменуваат со зборовите: “(член  64-а)”. 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
“Со парична казна од ставот 2 на овој член ќе се 

казни директорот на основното училиште ако дозволи 
исплаќање на средства кои не се утврдени во годишни-
от финансиски план на училиштето.” 

Ставот 3 станува став 4, а ставот 4 станува став 5. 

Член 72 
П о членот 113 се додава нов член 113-а, кој гласи: 

“Член 113-а 
 Основачките права и обврски  над постојните ос-

новни училишта ги презема општината од денот на 
конституирањето на советите на општините и на гра-
дот Скопје и изборот на градоначалниците на општи-
ните и градоначалникот на градот Скопје по спроведу-
вањето на првите наредни локални избори согласно со 
Законот за локалните избори (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” број 46/96, 12/2003, 35/2004, 
52/2004 и 60/2004). 

Сопственоста на училишните објекти и имотот на 
основните училишта од ставот 1 на овој член, со одлу-
ка на Владата на Република Македонија ги презема оп-
штината од денот на конституирањето на советите на 
општините и на градот Скопје и изборот на градона-
чалниците на општините и градоначалникот на градот 
Скопје по спроведувањето на првите наредни локални 
избори согласно со Законот за локалните избори 
(“Службен весник на Република Македонија” број 
46/96, 12/2003, 35/2004, 52/2004 и 60/2004).”  

Член 73 
Во членот 118 став 1 зборот “Учителите” се брише, 

а зборовите: “стручните работници” се заменуваат со 
збо овите: “стручни соработници”. р 

Член 74 
Постојните забавишни групи во основните училишта 

продолжуваат да работат како групи за подготвителна 
година, започнувајќи од 1 септември 2005 година. 

Групите на деца на возраст од шест до седум годи-
ни опфатени во детските градинки продолжуваат да ра-
ботат како групи за подготвителна година, започнувај-
ќи од 1 септември 2005 година. 

Групите од ставовите 1 и 2 на овој член ќе работат 
според Основите на програмата за воспитно-образовна 
работа за подготвителна година. 

За групите од подготвителната година од ставот 2 
на овој член средствата за работа се обезбедуваат од 
Министерството за труд и социјална политика заклуч-
но со 31 август 2006 година. 

Вработените воспитувачи во јавните детски градин-
ки кои ќе работат во групи за подготвителна година од 
ставот 2 на овој член, од 1 септември 2006 година ги 
преземаат основните училишта на општината на чие 
подрачје се врши воспитно-образовната дејност, сог-
ласно со критериумите за утврдување на  потребен број 
раб тници во дејноста на основното образование. о 

Член 75 
Основните училишта ќе го воведат описното оцену-

вање од I до III одделение во рок од три години од де-
нот на влегувањето во сила на овој закон. 

До воведување на описното оценување во рокот 
утврден во ставот 1 на овој член, оценувањето на уче-
ниците од I до III одделение ќе се врши согласно со 
одредбите на членот 51 ставови 2 и 3 од Законот за ос-
новното образование (“Службен весник на Република 
Македонија” број 44/95, 24/96, 34/96,  35/97, 82/99, 
29/2002, 40/2003 и 42/2003). 

 
Член 76 

Постојните директори се должни во рок од една го-
дина од почетокот на примената на членот 60 од овој 
закон да положат испит за директор. 

Доколку постојните директори не го положат испи-
тот за директор во рокот утврден во ставот 1 на овој 
чле , им престанува мандатот на директор. н

 
Член 77 

Постојниот наставен кадар со завршено више образо-
вание во одделенска настава и предметна настава и ната-
му ги вршат работите на работните места на кои се затек-
нати пред денот на влегувањето во сила на овој закон. 
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Член 78 
Поблиските прописи предвидени со овој закон, ми-

нистерот ќе ги донесе во рок од една година  по него-
вото влегување во сила. 

Програмата за полагање на испит за директор, по-
себниот  акт за постапката и начинот на полагањето на 
испитот за директор, како и формата и содржината на 
уверението предвидени во членот 60 од овој закон, ми-
нистерот ќе ги донесе во рок од шест месеца по влегу-
вањето во сила на овој закон.  

Член 79 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на  

објавувањето во “Службен  весник на Република Маке-
донија”. 

 Членовите 1, 22, 23 и 28  ќе се применуваат од 1 
септември 2005 година, а членовите  6, 7 став 2, 9,  10, 
11, 12, 19, 24, 57, 58, 59, 60, 61 став 3, 63, 64, 66, 67, 68, 
69, 70, 71 ставови 2 и 3 и 72 од овој закон ќе се приме-
нуваат од денот на конституирањето на советите на оп-
штините и на градот Скопје и изборот на градоначал-
ниците на општините и градоначалникот на градот 
Скопје по спроведувањето на првите наредни локални 
избори согласно со Законот за локалните избори 
(“Службен весник на Република Македонија” број 
46/96, 12/2003, 35/2004, 52/2004 и 60/2004). 

___________ 
 

L I GJ I 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR ARSIMIN FILLOR 
 

Neni 1 
Në Ligjin për arsimin fillor (“Gazeta zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë” nr. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 
82/99, 29/2002, 40/2003 dhe 42/2003), neni 3 ndryshon si 
vijon: 

 “Arsimi fillor zgjat nëntë vjet. 
Arsimi fillor është i detyrueshëm për të gjithë fëmijët, 

sipas rregullit prej gjashtë deri më pesëmbëdhjetë vjet. 
Arsimi i detyrueshëm fillor përfshin: 
- vitin përgatitor; 
- katër vjet mësim klasor,  dhe 
- katër vjet mësim lëndor”. 
 

Neni 2 
Në nenin 4 paragrafi 2 fjalët “mund të” fshihen. 
 

Neni 3 
Në nenin 5 fjalët “pengesa në zhvillimin fizik dhe 

psikik”, zëvendësohen me fjalët “nevoja të posaçme 
edukative-arsimore” (në tekstin e mëtejmë: nevoja të 
posaçme) dhe fjala “pengesa” zëvendësohet me fjalën 
“nevojat e posaçme”. 

 
Neni 4 

Në nenin 8 paragrafi 2 ndryshon si vijon: 
“Për pjesëtarët e bashkësive, të cilët përcjellin mësim 

në gjuhë që ndryshon nga gjuha maqedonishte dhe alfabeti 
i saj cirilik, puna edukative-arsimore zhvillohet në gjuhën 
dhe alfabetin e bashkësisë përkatëse, në mënyrë të 
përcaktuar me këtë ligj”. 

 
Neni 5 

Në nenin 13 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2 si 
vijon: 

“Në shkollën fillore ndalohet vendosja e shenjave 
partiake dhe fetare”.  

Neni 6 
Neni 15 ndryshon si vijon: 
 “Shkollë fillore si institucion publik themelon komuna. 
Këshilli i komunës merr vendim për themelimin e 

shkollës fillore, pas pëlqimit të marrë paraprakisht nga 
Qeveria e Republikës së Maqedonisë.” 

Neni 7 
Në nenin 16 paragrafi 1 alineja 3 fjala “pedagogjike” 

zëvendësohet me fjalët   “normave të përcaktuara dhe”. 
Në paragrafin 2 fjalët “pas pëlqimit paraprak të 

Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës (në tekstin e mëtejmë: 
Ministria)” zëvendësohen me fjalët “me vendimin e 
këshillit të komunës (në tekstin e mëtejmë: themeluesi).” 

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3 si vijon: 
“Normat dhe standardet nga paragrafi 1 i këtij neni i 

nxjerr ministri i cili udhëheq me Ministrinë kompetente për 
kryerjen e punëve nga lëmi i arsimit (në tekstin e mëtejmë: 
ministri), me propozimin e Byrosë për zhvillimin e arsimit 
(në tekstin e mëtejmë: Byroja)”. 

 
Neni 8 

Në nenin 18 paragrafi 3 pas fjalës “ministri” vehet 
pikë, ndërsa fjalët deri në fund të fjalisë fshihen.  

Neni 9 
Neni 19 ndryshon si vijon: 
“Ministria mban regjistër të shkollave fillore të 

themeluara në territorin e Republikës së Maqedonisë. 
 Çdo komunë për rajonin e vet mban regjistër të 

shkollave fillore dhe për këtë i paraqet të dhëna Ministrisë. 
Përmbajtjen, formën dhe mënyrën e mbajtjes së 

regjistrave nga paragrafi 1 dhe 2 të këtij neni i përcakton 
min stri”. i 

Neni 10 
Në nenin 20 paragrafi 2 ndryshon si vijon: 
“Shkolla rajonale organizohet në vendbanim me numër 

të vogël të nxënësve, për çka vendos themeluesi, pas 
pëlq t paraprak të Ministrisë”. imi      

Neni 11 
Në nenin 21 paragrafi 2 fjala “Ministria” zëvendësohet 

me fjalët “themeluesi, e me pajtimin paraprak të 
Min strisë”. i 

Neni 12 
Në nenin 22 paragrafi 2 fjalët “Ministria është e 

obliguar” zëvendësohen me fjalët “themeluesi është i 
obliguar”. 

Në paragrafin 3 fjala “regjistri” zëvendësohet me fjalën 
“regjistrat”. 

Në paragrafin 4 pas fjalëve “Gazeta zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” shtohen fjalët “edhe fletorja 
zyrtare e komunës”. 

Pas paragrafit 4  shtohet paragraf i ri 5 si vijon: 
“Themeluesi, pas nxjerrjes së aktit për pushimin me 

punë të shkollës fillore, në afat prej tri ditësh e njofton 
gjykatën regjistruese kompetente për fshirjen nga regjistri 
gjyqësor. ”  

Neni 13 
Në nenin 24 paragrafi 2 ndryshon si vijon: 
“Me programet mësimore rregullohen qëllimet, 

lëmenjtë mësimorë, temat dhe përmbajtjet, standardet 
arsimore dhe profili i arsimtarit i cili e realizon programin 
mësimor”. 

Pas paragrafit 2  shtohet paragraf i ri 3 si vijon:  
“Programet mësimore përpilohen sipas modelit për 

programe të cilin e nxjerr ministri me propozimin e 
Byrosë. Në model përcaktohet edhe fleksibiliteti në 
realizimin e lëmenjve dhe temave mësimore”. 

P aragrafi 3 bëhet paragraf 4. 
Neni 14 

Në nenin 25 paragrafi 1 alineja 1 fjalët “pengesa në 
zhvillimin fizik dhe psikik”, zëvendësohen me fjalët 
“nevoja të posaçme”.  

Neni 15 
Në nenin 26 paragrafi 1 fjalët “me propozimin e 

Shërbimit pedagogjik” fshihen. 
Në paragrafin 2  pas fjalës “përcjellja” shtohen fjalët: 

“edhe vlerësimi”, ndërsa pas lidhëses “dhe” fjala 
“vlerësim” fshihet. 
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Neni 16 
Neni 27 ndryshon si vijon: 
“Rregulla më të përafërta për kriteret dhe mënyrën e 

realizimit të arsimit fillor të nxënësve me nevoja të 
posaçme, arsimit fillor muzikor dhe të baletit dhe arsimit 
fillor të të moshuarve, nxjerr ministri me propozimin e 
Byrosë.    

Neni 17 
Në nenin 31 paragrafi 2 ndryshon si vijon: 
“Me përjashtim, mësimi mund të realizohet edhe me 

kohëzgjatje të shkurtuar, por jo më pak se 100 ditë 
mësimore, pas pëlqimit të marrë paraprakisht nga 
Min stria, sipas programit të posaçëm mësimor”. i

 
Neni 18 

P as nenit 31 shtohet neni i ri 31-a si vijon: 
Neni 31-a 

“Puna edukative-arsimore nuk guxon të ndërpritet gjatë 
vitit mësimor, përveç për gjendje të jashtëzakonshme 
(fatkeqësi natyrore, epidemi dhe tjetër), për çka vendos 
themeluesi, e në pajtim me Ministrinë. 

Në rast të ndërpritjes së punës edukative-arsimore në 
shkollën fillore, sigurohen kushte minimale për punë, të 
cilat përcaktohen me Udhëzimin të cilin e miraton 
min stri”. i 

Neni 19 
Në nenin 33 paragrafi 3 nenin 34 paragrafi 2 dhe nenin 

35 paragrafi 2 fjala “Ministria” zëvendësohet me fjalët 
“themeluesi, pas pëlqimit të marrë paraprakisht nga 
Min stria”. i 

Neni 20 
Në nenin 36 numri “45” zëvendësohet me numrin “40”. 
 

Neni 21 
Në nenin 38 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si 

vijon: 
“Pjesëtarët e bashkësive të cilët përcjellin mësim në 

gjuhë që ndryshon nga gjuha maqedonishte, e kremtojnë 
ditën tradicionale të arsimit të bashkësisë përkatëse me 
manifestime kulturore dhe tjera”. 

 
Neni 22 

Në nenin 43 paragrafi 1 fjalët “klasa e parë” 
zëvendësohen me fjalët “viti përgatitor i arsimit të detyruar 
fillor (në tekstin e mëtejmë: viti përgatitor)”, ndërsa fjala 
“shtatë” zëvendësohet me fjalën "gjashte". 

Në paragrafin 3 fjalët “klasa e parë” zëvendësohen me 
fjalët “viti përgatitor”, ndërsa fjala “gjashtë” zëvendësohet 
me fjalën “pesë”.  

Neni 23 
Në nenin 44 paragrafi 2 para fjalëve “klasa e parë” 

shtohen fjalët “viti përgatitor dhe”. 
 

Neni 24 
Neni 45 paragrafi 2 ndryshon si vijon: 
“ Themeluesi e cakton rajonin e shkollës fillore”. 

Neni 25 
Në nenin 47 fjala “Ministria” zëvendësohet me fjalët 
“Inspektorati shtetëror i arsimit”. 
 

Neni 26 
Në nenin 50 paragrafi 2 fjalët “pengesa në zhvillim” 

zëvendësohen me fjalët “nevoja të posaçme”.  
 

Neni 27 
Në nenin 51 paragrafi 3 në rreshtin e dytë pas fjalës 

“me përshkrim” vehet pikë, ndërsa fjalët “në shkollat ku 
zbatohet nota me përshkrim” fshihen. 

Paragrafi 4 ndryshon si vijon; 
“Konceptin për notën me përshkrim e miraton ministri 

me propozimin e Byrosë”. 
Paragrafi 6 fshihet. 

Neni 28 
Në nenin 52 para paragrafit 1 shtohen dy paragrafë të 

rinj 1 dhe 2 si vijojnë: 
“Nxënësit në vitin përgatitor nuk marrin nota. 
Përparimi i nxënësve në vitin përgatitor përcillet dhe 

evidentohet në dosjen e nxënësit.” 
Paragrafi 1 bëhet paragrafi 3. 
 

Neni 29 
Në nenin 62 paragrafi 4 ndryshon si vijon: 
 “Anëtar i komisionit nuk mund të jetë arsimtari i cili e 

ka propozuar notën. " 
 

Neni 30 
Në nenin 64 paragrafi 2 fshihet. 
 

Neni 31 
Pas nenit 64  shtohet neni i ri 64-a si vijon: 

 
“Neni 64-a 

“Ndalohet keqtrajtimi trupor dhe psikik i nxënësit”. 
 

Neni 32 
Neni 66 ndryshon si vijon: 
“Veprimtarinë edukative-arsimore në arsimin fillor e 

realizojnë arsimtarë, bashkëpunëtorë profesionalë 
(pedagog, psikolog, sociolog, defektolog, bibliotekar) dhe 
edukatorë. 

Edukator në vitin përgatitor mund të jetë person me 
arsim të kryer përkatës sipëror ose të lartë. 

Arsimtar i mësimit klasor mund të jetë personi me 
arsim të kryer përkatës sipëror. 

Arsimtar i mësimit lëndor mund të jetë personi i cili e 
ka kryer grupin përkatës njëlëndor ose dylëndor të grupit të 
arsimit të arsimtarëve në fakultet, shkollë sipërore, Fakultet 
të artit figurativ dhe Fakultet të artit muzikor.  

Arsimtarë të arsimit figurativ dhe arsimit muzikor 
mund të jenë edhe persona me seksione tjera të kryera dhe 
grupe të lëndëve pedagogjike-psikologjike dhe metodike të 
fituara në fakultetin e artit figurativ dhe në fakultetin e artit 
muzikor. 

Arsimtarë të lëndëve për të cilat mësimi realizohet në 
gjuhë të huaj, mund të jenë edhe persona shtetas të huaj, të 
cilët kanë llojin përkatës të arsimit, e njohin gjuhën në të 
cilën realizohet mësimi, për çka pajtim jep Ministria. 

Arsimtarë në arsimin fillor mund të jenë persona të 
cilët kanë kryer studime   përkatëse paradiplome në 
fakultet dhe kanë fituar titullin ”Bachelor”. 

Arsimtarë në arsimin fillor mund të jenë edhe persona 
të cilët kanë kryer studime paradiplome në fakultet, kanë 
fituar titullin ”Bachelor” dhe me përgatitje pedagogjike-
psikologjike dhe metodike në fakultetet përkatëse. 

Arsimtar i mësimit klasor për nxënës me nevoja të 
posaçme, mund të jetë person me studime të kryera të 
defektologjisë. 

Arsimtar i mësimit lëndor për nxënës me nevoja të 
posaçme në zhvillimin fizik, mund të jetë person i cili i 
plotëson kushtet nga paragrafi 4 i këtij neni. 

Arsimtar i mësimit lëndor për nxënës me nevoja të 
posaçme në zhvillimin psikik, mund të jetë personi me 
studime të kryera të defektologjisë. 

Personi i cili i plotëson kushtet për arsimtar në mësimin 
klasor, arsimtar në mësimin lëndor, pedagog dhe psikolog, 
mund të jetë edukator në konvikt të nxënësve. 

Bashkëpunëtor profesional në shkollën fillore 
(pedagog, psikolog, sociolog dhe defektolog) mund të jetë 
personi me arsim përkatës sipëror. 

Bibliotekar  mund të jetë personi i cili i plotëson 
kushtet për arsimtar në mësimin klasor dhe arsimtar në 
mësimin lëndor. 

Lloji dhe shkalla e përgatitjes profesionale e personave 
të cilët realizojnë veprimtari edukative-arsimore, 
përcaktohet me Normën për kuadër mësimor, të cilën e 
miraton ministri.” 
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Neni 33 
Në nenin 67 paragrafi 1 fjala “mësues” fshihet dhe 

fjalët: “punëtor profesional” zëvendësohen me fjalët: 
“bashkëpunëtor profesional”. 

Paragrafi 2 ndryshon si vijon; 
“Personat nga paragrafi 1 i këtij neni në paralelet ku 

mësimi zhvillohet në gjuhë që ndryshon nga gjuha 
maqedonishte, përveç arsimtarëve të lëndës së gjuhës 
maqedonishte, duhet ta njohin edhe gjuhën dhe alfabetin në 
të cilën zhvillohet mësimi.” 

Paragrafi 3 fshihet. 
Paragrafi 4 bëhet paragraf 3. 
 

Neni 34 
Në nenin 68, paragrafi 1 fjala “Mësuesi”  fshihet. 
Në paragrafët 1 dhe 4 fjalët “punëtor profesional” 

zëvendësohen me fjalët “bashkëpunëtor profesional”. 
 

Neni 35 
Në nenin 69 fjalët: “Mësuesi dhe arsimtari” 

zëvendësohet me fjalën “Arsimtarët”. 
 

Neni 36 
Në nenin 70 paragrafi 1 fjala “mësues” fshihet dhe 

fjalët “punëtorë profesionalë” zëvendësohen me fjalët 
“bashkëpunëtorë profesionalë”. 

 
Neni 37 

Në nenin 71 fjala “Mësuesit” fshihet dhe fjalët 
“punëtorë profesionalë” zëvendësohen me fjalët 
“bashkëpunëtorë profesionalë”. 

 
Neni 38 

Në nenin 72 paragrafi 1 fjala “Mësues” fshihet dhe 
fjalët “punëtor profesional” zëvendësohen me fjalët 
“bashkëpunëtor profesional”. 

 
Neni 39 

Në nenin 73 paragrafi 1 fjala “mësuesit”  fshihet dhe 
fjalët “punëtorët profesionalë” zëvendësohen me fjalët 
“bashkëpunëtorët profesionalë”. 

 
Neni 40 

Në nenin 74 paragrafi 1 fjala “mësuesit”  fshihet, fjalët 
“punëtorët profesionalë” zëvendësohen me fjalët 

“bashkëpunëtorët profesionalë” dhe fjala “e dyta” 
zëvendësohet me fjalën “e katërta”. 

Paragrafi 2 fshihet. 
Paragrafi 3 bëhet paragraf 2. 
Në paragrafin 4 i cili bëhet paragraf 3 fjalët “këshilli 

shkollor” zëvendësohen me fjalën  “Ministria”. 
Paragrafi 5 i cili bëhet paragraf 4 ndryshon si vijon: 
“Rregulla më të përafërta për kushtet, mënyrën e 

notimit, notën për punën, llojin dhe fitimin e titujve, nxjerr 
ministri”. 

 
Neni 41 

Në nenin 75 paragrafi 1 fjala “mësuesit”  fshihet dhe 
fjalët “punëtorët profesionalë” zëvendësohen me fjalët 
“bashkëpunëtorët profesionalë”. 

 
Neni 42 

Në nenin 76 paragrafi 1 fjala “specialistik” fshihet, 
ndërsa pas fjalëve “deri në fillimin e vitit shkollor” pika 
zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët “çdo tri vjet”. 

 
Neni 43 

Në nenin 77 paragrafi 1 fjala “mësues”  fshihet dhe 
fjalët “punëtor profesional” zëvendësohen me fjalët 
“bashkëpunëtor profesional”.  

Neni 44 
Në nenin 79 paragrafi 1 fjala “mësuesit”  fshihet dhe 

fjalët “punëtorët profesionalë” zëvendësohen me fjalët 
“bashkëpunëtorët profesionalë”. 

Neni 45 
Në nenin 80 paragrafi 1 pas fjalës “tekste mësimore” 

pika fshihet dhe shtohen fjalët “edhe mjete ndihmëse 
mësimore”. 

Paragrafi 2 ndryshon si vijon: 
“Pjesëtarët e bashkësive të cilët mësimin e përcjellin në 

gjuhë që ndryshon nga gjuha maqedonishte, përdorin tekste 
mësimore në gjuhën e bashkësisë përkatëse.” 

 
Neni 46 

Neni 80-a ndryshon si vijon: 
“Teksti mësimor përpilohet në pajtim me Planin dhe 

programin mësimor për  
klasën dhe lëndën përkatëse dhe Konceptin për tekst 

mësimor që me propozimin e Byrosë e miraton ministri”. 
 

Neni 47 
Në nenin 80-v pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4 si 

vijon: 
“Në konkurs mund të marrin pjesë edhe botues nga 

shtetet tjera, të cilët janë të regjistruar për kryerje të 
veprimtarisë botuese në shtetin amë.”  

Neni 48 
Neni 80-gj ndryshon si vijon: 
“Ministri formon komision për vlerësimin profesional 

të dorëshkrimeve të tekstit mësimor për klasën dhe lëndën 
përkatëse, në pajtim me metodologjinë të cilën e përpilon 
Byroja, ndërsa e miraton ministri. 

  Shërbimi Pedagogjik, në bazë të dorëshkrimeve të 
recenzuara për tekst mësimor, mendimit profesional të 
Byrosë për harmonizimin e dorëshkrimit për tekst mësimor 
me konceptin për tekst mësimor dhe planet dhe programet 
mësimore dhe mendimit profesional të komisionit për 
vlerësimin e dorëshkrimeve për tekste mësimore, i 
propozon ministrit dorëshkrimin e tekstit mësimor për 
miratim dhe përdorim. 

Vendimin për miratimin dhe përdorimin e tekstit 
mësimor e merr ministri. 

Kundër vendimit të ministrit, në afat prej 15 ditësh nga 
dita e pranimit, mund t’i paraqitet ankesë komisionit 
përkatës të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë. 

Pas fuqiplotshmërisë së vendimit për miratim dhe 
përdorim të tekstit mësimor, Ministria e shpall vendimin në 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.  

Neni 49 
Në nenin 80-e fjalët “në dy ose më shumë” 

zëvendësohen me fjalët: “deri më tri”. 
Pas paragrafit 1  shtohet paragraf i ri 2 si vijon: 
"Për përdorimin e tekstit mësimor në shkollën fillore, 

vendos këshilli i arsimtarëve, pas paraqitjes me shkrim të 
propozimit të arsyetuar nga aktivi profesional i lëndës 
mësimore përkatëse."  

Neni 50 
Neni 80-z  ndryshon si vijon: 
"Pas ndryshimeve dhe plotësimeve të planeve dhe 

programeve mësimore, Ministria mund të shpallë konkurs 
për botimin e tekstit të ri mësimor për lëndën përkatëse. 

Për përparimin e përhershëm të cilësisë dhe 
modernizimin e tekstit të miratuar mësimor, pas pesë 
vjetësh të botimit të parë, Ministria mund të shpallë 
konkurs të ri. 

Ministri, pas analizës së bërë nga komisioni 
profesional, mund ta tërheqë nga përdorimi tekstin e 
miratuar mësimor. 

Komisionin profesional nga paragrafi 3 i këtij neni e 
formon ministri."  

Neni 51 
Në nenin 80-x fjalët “Shërbimi pedagogjik” 

zëvendësohen me fjalët “Byroja”.  
Neni 52 

Në nenin 80-i paragrafi 1 pas fjalës “tekste mësimore” 
vehet pikë, ndërsa fjalët 

“për shkollat e posaçme” fshihen. 
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Pas paragrafit 1  shtohet paragraf i ri 2 si vijon: 
"Ministria, me propozimin e komisionit të formuar nga 

ministri jep pajtim për përdorimin e literaturës 
profesionale, revistave dhe publikimeve, të cilat kanë 
kontribut në zhvillimin e edukimit dhe arsimit." 

Në paragrafin 2 i cili bëhet paragrafi 3 pas fjalës 
"publikime" vehet pikë, ndërsa fjalët  “të cilat kanë 
kontribut në zhvillimin e edukimit dhe arsimit" fshihen. 

Në paragrafin 3 i cili bëhet paragraf 4 fjalët “nga 
paragrafi 2” zëvendësohen me fjalët “nga paragrafi 3”. 

 
Neni 53 

Në nenin 80-j pika 8  fshihet. 
P
 

ikat 9, 10, 11 dhe 12 bëhen pika 8, 9, 10 dhe 11. 
Neni 54 

  Në nenin 81 i cili bëhet neni 82 paragrafi 2 ndryshon 
si vijon: 

"Për nxënësit, pjesëtarë të bashkësive të cilët mësimin e 
përcjellin në gjuhë që ndryshon nga gjuha maqedonishte, 
dokumentacioni pedagogjik mbahet dhe lëshohet në gjuhën 
maqedonishte dhe alfabetin e tij cirilik dhe në gjuhën dhe 
alfabetin në të cilën mbahet mësimi".   

 
Neni 55 

N
 

eni 82 bëhet neni 81. 
Neni 56 

Në nenin 93 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2 si 
vijon: 

"Kundër vendimit për refuzimin e nostrifikimit 
përkatësisht ekuivalencës, mund t’i paraqitet ankesë 
komisionit kompetent të Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë." 

 
Neni 57 

Neni 96 ndryshon si vijon: 
"Organi drejtues në shkollën fillore është këshilli i 

shkollës. 
Këshilli i shkollës në shkollat e vogla fillore përbëhet prej 

shtatë anëtarëve dhe atë: dy përfaqësues nga arsimtarët, 
bashkëpunëtorët profesionalë dhe edukatorët, dy përfaqësues 
nga prindërit përkatësisht kujdestarët e nxënësve, një 
përfaqësues nga Ministria dhe dy përfaqësues nga themeluesi.  

Këshilli i shkollës në shkollat e mëdha fillore përbëhet 
prej nëntë anëtarëve dhe atë: tre përfaqësues nga 
arsimtarët, bashkëpunëtorët profesionalë dhe edukatorët, 
tre përfaqësues nga prindërit përkatësisht kujdestarët e 
nxënësve, një përfaqësues nga Ministria dhe dy 
përfaqësues nga themeluesi.  

Shkolla të vogla janë ato të cilat kanë deri më 24 
paralele, ndërsa shkolla të mëdha janë ato të cilat kanë mbi 
24 paralele. 

Përfaqësuesit e prindërve përkatësisht kujdestarët e 
nxënësve, të themeluesit dhe të Ministrisë, nuk mund të 
emërohen nga radhët e të punësuarve në shkollë. 

Përfaqësuesit e themeluesit i emëron dhe i shkarkon 
këshilli i komunës, përfaqësuesit e prindërve përkatësisht 
kujdestarët e nxënësve i emëron dhe i shkarkon këshilli i 
prindërve, përfaqësuesin e Ministrisë e emëron dhe e 
shkarkon ministri, ndërsa përfaqësuesit e arsimtarëve, 
bashkëpunëtorët profesionalë dhe edukatorët, i emëron dhe 
i shkarkon këshilli i arsimtarëve të shkollës. 

Anëtarët e këshillit përpos përfaqësuesve nga prindërit, 
përkatësisht kujdestarët e nxënësve,  emërohen për një 
periudhë prej katër vjetësh, me mundësi për rizgjidhje. 

Përfaqësuesit nga prindërit, përkatësisht kujdestarët e 
nxënësve në këshillin e shkollës emërohen për periudhën 
deri në përfundimin e shkollimit tfillor të fëmijës së tyre. 

Këshilli i shkollës nga radhët e anëtarëve të vet zgjedh 
kryetar. 

Vendimi i këshillit të shkollës merret me shumicë 
votash nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të këshillit." 

 
Neni 58 

Neni 97 ndryshon si vijon: 
“Këshilli i shkollës: 
- nxjerr statutin e shkollës fillore; 

- i propozon program vjetor pune dhe raport pune të 
shkollës fillore këshillit të komunës; 

- i propozon plan financiar themeluesit; 
- i propozon llogari përfundimtare themeluesit; 
- boton shpallje publike për zgjedhje të drejtorit të 

shkollës fillore; 
- bën intervistë me kandidatët për drejtor; 
- i propozon prefektit të komunës një kandidat nga 

kandidatët e paraqitur në shpalljen publike të publikuar për 
zgjedhjen e drejtorit; 

- i jep mendim drejtorit për zgjedhjen e asimtarëve, 
bashkëpunëtorëve profesionalë dhe edukatorëve; 

- i paraqet propozim drejtorit për pushimin e 
marrëdhënies së punës të personave nga neni 75 paragrafi 1 
i këtij ligji; 

- vendos për kundërshtimet dhe ankesat e të punësuarve 
në shkollën fillore; 

- vendos për ankesat e nxënësve, prindërve, 
përkatësisht kujdestarëve të nxënësve; 

- shqyrton edhe çështje të tjera të përcaktuara me 
tatutin e shkollës fillore." s 

Neni 59 
Neni 98 ndryshon si vijon:  
"Drejtori është organ udhëheqës i shkollës fillore dhe 

është përgjegjës për ligjshmërinë në punën dhe për punën 
materiale-financiare të shkollës. 

Drejtor i shkollës fillore zgjedhet personi i cili përveç 
kushteve të përgjithshme të përcaktuara me ligj, i plotëson 
edhe kushtet për arsmitar, pedagog ose psikolog në 
shkollën fillore, ka së paku pesë vjet përvojë pune në 
institucion për punë edukative-arsimore të verifikuar nga 
Ministria dhe provimin e dhënë për drejtor. 

Me përjashtim, nëse nuk ka kandidat të paraqitur me 
provimin e dhënë për drejtor, drejtor mund të zgjedhet 
edhe personi i cili nuk e ka dhënë provimin për drejtor, por 
është i obliguar të njëjtin ta japë në afat prej një viti nga 
dita e zgjedhjes për drejtor.  

Në qoftë se drejtori i zgjedhur nuk e jep provimin për 
drejtor në afat të caktuar në paragrafin 3 të këtij neni, i 
pushon mandati i drejtorit.  

Provimi për drejtor nga paragrafi 2 i këtij neni jepet 
para komisionit profesional të formuar nga ministri, i 
përbërë nga përfaqësuesit e organeve profesionale të 
Ministrisë dhe Universiteteve. 

Komisioni profesional, kandidatit i cili e ka dhënë 
provimin i lëshon vërtetim për provimin e dhënë për drejtor.  

Mandati i anëtarëve të komisionit nga paragrafi 5 i këtij 
neni është dy vjet me të drejtë edhe për një rizgjedhje. 

Programin për dhënien e provimit për drejtor e miraton 
ministri, me propozimin e komisionit nga paragrafi 5 i këtij 
neni. 

Kandidatit i cili do ta japë provimin për drejtor i 
lëshohet vërtetim. 

Mandati i drejtorit zgjat katër vjet. 
Drejtorin e shkollës fillore e zgjedh dhe e shkarkon 

kryetari i komunës, në pajtim me këtë ligj. 
Procedurën dhe mënyrën e dhënies së provimit për 

drejtor, si edhe formën dhe përmbajtjen e vërtetimit, me akt 
të veçantë i rregullon ministri.  “ 

 
Neni 60 

Pas nenit 98  shtohet neni i ri 98-a, si vijon: 
 

“Neni 98-a 
 Prefekti, tre muaj para skadimit të mandatit të drejtorit 

ekzistues, merr vendim që këshilli i shkollës të  botojë 
shpallje publike për zgjedhjen e drejtorit. 

Në shpalljen publike të publikuar në mjetet e 
informimit publik, përcaktohen kushtet të cilat duhet t’i 
plotësojë kandidati për drejtor, dokumentacioni i duhur, 
kohëzgjatja e shpalljes publike dhe afati në të cilin do të 
bëhet zgjidhja. 

Kandidatët e paraqitur ia paraqesin dokumentet e 
duhura në pajtim me shpalljen këshillit të shkollës. 
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Dokumentet e arritura i kontrollon komisioni 
treanëtarësh i zgjedhur nga këshilli i shkollës, kompetenca 
e të cilit përcaktohet me statutin e shkollës. 

Komisioni është i obliguar që në afat prej pesë ditësh 
pas mbarimit të shpalljes t’i shqyrtojë dokumentet e 
arritura. 

Kandidatëve të cilët nuk i plotësojnë kushtet e parapara 
në shpallje, u kthehen dokumentet me arsyetim.  

Këshilli i shkollës mund të kërkojë dokumente 
plotësuese nga kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet, në 
pajtim me dispozitat e statutit të shkollës. 

Këshillit i shkollës dhe përfaqësuesi i Byrosë bëjnë 
intervistë me kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet.  

Këshilli i shkollës, në afat prej shtatë ditësh nga dita e 
bisedës së kryer me kandidatët, i propozon prefektit një 
kandidat për zgjedhjen e drejtorit.  

Prefekti, në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së 
propozimit, zgjedh drejtor.  

Në qoftë se prefekti, në afatin e caktuar në paragrafin 
10 të këtij neni nuk zgjedh drejtor, është i obliguar që në 
afat prej tri ditësh ta informojë këshillin e shkollës. 

Këshilli i shkollës në afat prej shtatë ditësh nga dita e 
pranimit të lajmërimit nga paragrafi 11 i këtij neni, i 
propozon prefektit një kandidat për zgjedhjen e drejtorit.  

Prefekti është i obliguar që në afat prej pesë ditësh nga 
dita e pranimit të propozimit ta zgjedhë kandidatin e 
propozuar nga këshilli i shkollës.  

Kandidatët të cilët nuk janë zgjedhur, në afat prej tetë 
ditësh nga dita e pranimit të vendimit të prefektit, kanë të 
drejtë ankese lidhur me zbatimin e procedurës për 
zgjedhjen e drejtorit, në Komisionin e shkallës së dytë të 
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, kompetent për 
zgjidhjen e çështjeve nga lëmi i marrëdhënieve të punës. 

Kundër vendimit të Komisionit nga paragrafi 14 i këtij 
neni, kandidati ka të drejtë për padi në Gjykatën themelore 
kompetente.”   

Neni 61 
Në nenin 99 paragrafi 2 në alinetë 3, 4 dhe 5, fjala 

“mësues” fshihet, fjalët “punëtorë profesionalë” 
zëvendësohen me fjalët “bashkëpunëtorë profesionalë” dhe 
pas fjalës “edukatorë” shtohen fjalët “edhe kuadër tjetër 
administrativo-teknik”. 

Në alinenë 6 pas fjalës “Byroja” vehet presje, kurse 
fjalët “për zhvillimin e arsimit” zëvendësohen me fjalët: 
“këshilli i shkollës dhe themeluesi”. 

Alineja 8 ndryshon si vijon; 
”- i paraqet raport për realizimin e programit vjetor në 

bazë të standardeve të përcaktuara nga Ministria 
themeluesit dhe Ministrisë dhe”.  

 
Neni 62 

Në nenin 100 alineja 6 ndryshon si vijon: 
"- nëse lejon pagimin e mjeteve të cilat nuk janë të 

përcaktuara në planin vjetor financiar të shkollës”. 
 

Neni 63 
Pas nenit 100  shtohen dy nene të reja 100-a dhe 100-b 

si v on: ij 
“Neni 100-a 

“Në qoftë se ekzistojnë njohuri të caktuara për 
veprimin e drejtorit në pajtim me dispozitat e nenit 100, 
alinetë 2, 3, 4, 5 dhe 6 të këtij ligji, këshilli i shkollës 
konvokon mbledhje në të cilën merret vendim në formë të 
shkruar i cili i dërgohet drejtorit. 

Drejtori ka të drejtë që në afat prej shtatë ditësh nga 
dita e pranimit të konkluzës nga paragrafi 1 i këtij neni, me 
shkrim deklarohet për të thënat në konkluzë. 

Në qoftë se këshilli i shkollës nuk e pranon deklarimin 
e drejtorit, konvokon seancë në afat prej tri ditësh dhe në 
prani të përfaqësuesit nga Inspektorati shtetëror i arsimit 
bën intervistë me drejtorin. Përfaqësuesi i Byrosë jep 
mendim për arsyeshmërinë e shkarkimit të drejtorit. 

Në qoftë se këshilli i shkollës vlerëson se është e 
domosdoshme, në afat prej shtatë ditësh i paraqet  
propozim prefektit për shkarkimin e drejtorit. 

Prefekti është i obliguar që në afat prej shtatë ditësh 
nga dita e pranimit të propozimit nga këshilli i shkollës, ta 
shkarkojë drejtorin.  

 Drejtori i shkarkuar, në afat prej 15 ditësh nga dita e 
pranimit të vendimit të prefektit, ka të drejtë ankese lidhur 
me zbatimin e procedurës për shkarkim, në Komisionin e 
shkallës së dytë të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, 
kompetent për zgjidhjen e çështjeve nga lëmi i 
marrëdhënieve të punës. 

Kundër vendimit të Komisionit nga paragrafi 6 i këtij 
neni, kandidati ka të drejtë për padi në Gjykatën themelore 
kompetente.”   

“Neni 100-b 
Prefekti, në afat prej tri ditësh nga dita e shkarkimit të 

drejtorit, emëron ushtrues detyre drejtor nga radhët e të 
punësuarve në shkollë, i cili i plotëson kushtet për drejtor.  

 Ushtruesi i detyrës drejtor i kryen punët deri në 
emërimin e drejtorit të ri, por jo më gjatë se gjashtë muaj 
nga dita e emërimit të tij.”                                            

Neni 64 
Neni 100-a i cili bëhet neni 100-v ndryshon si vijon: 

 
“Neni 100-v 

Drejtori i cili përsëri nuk është emëruar me shpalljen 
publike ose është shkarkuar pa fajin e vet para skadimit të 
kohës për të cilën është emëruar, sistemohet në vend pune 
që përkon me përgatitjen e tij profesionale në shkolla në 
rajonin e komunës dhe në Qytetin e Shkupit." 

 
Neni 65 

Në nenin 101 paragrafi 2 fjala “mësues” fshihet dhe në 
paragrafet 2 dhe 3 fjalët “punëtorë profesionalë” 
zëvendësohen me fjalët “bashkëpunëtorë profesionalë”.  

Neni 66 
Neni 104 ndryshon si vijon: 
"Mjetet për financimin e veprimtarisë së arsimit fillor 

sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë, në 
mënyrë dhe procedurë të përcaktuar me Ligjin për Buxhin 
e Republikës së Maqedonisë, Ligjin për ekzekutimin e 
Buxhetit të Republikës së Maqedonisë dhe Ligjin për 
financimin e njësive të vetadministrimit lokal. 

Mjetet nga paragrafi 1 i këtij neni u shpërndahen 
komunave me anën e bllok dotacioneve dhe dotacioneve të 
destinuara në pajtim me Urdhërin për metodologjinë për 
përcaktimin e kritereve për shpërndarjen e bllok 
dotacioneve dhe Uirdhërin për metodologjinë për 
përcaktimin dhe shpërndarjen e dotacioneve kapitale dhe të 
destinuara të përcaktuara në Ligjin për financimin e njësive 
të vetadministrimit lokal. 

Komuna, mjetet nga paragrafi 2 i këtij neni ua 
shpërndanë shkollave fillore në rajonin e saj për sigurimin 
e realizimit të procesit edukativ-arsimor, në pajtim me 
standardet dhe normat e përcaktuara.  

Me rregullat nga paragrafi 2 i këtij neni rregullohet 
shpërndarja e mjeteve nga bllok dotacionet dhe nga 
dotacionet e destinuara e cila kryhet në bazë të formulës 
dhe në pajtim me fazat për decentralizimin fiskal të 
përcaktuara në Ligjin për financimin e njësive të 
vetadministrimit lokal. 

Formula nga paragrafi 4 i këtij neni për shpërndarjen e 
mjeteve nxirret në bazë të numrit të nxënësve në shkollat 
fillore në rajonin e vet.  

Në nxjerrjen e formulës mund të kenë ndikim edhe 
faktorët objektivë vijues: mosha e nxënësve, plani dhe 
programet të cilat realizohen në shkollë, tipi i objektit 
shkollor, lokacioni i shkollës dhe tjetër”.  

Neni 67 
Pas nenit 104  shtohen dy nene të reja 104-a dhe 104-b 

si v on: ij 
“Neni 104-a 

Komuna mund ta plotësojë bllok dotacionin e marrë 
përkatësisht dotacionin e destinuar për arsim, me mjete të 
burimeve të veta, përveç për rrogat e të punësuarve në shkolla. 
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“Neni 104-b 
“Të dhënat nga plani vjetor financiar dhe nga llogaria 

përfundimtare e shkollave fillore, komuna i shpallë në 
fletoren e vet zyrtare. Ministria cakton se cilat të dhëna do 
të shpallen.”   

Neni 68 
Titulli i kreut “X.  MBIKËQYRJA E PUNËS SË 

SHKOLLËS FILLORE” ndryshon si vijon "X. 
MB KËQYRJE”  I 

Neni 69 
Neni 110 ndryshon si vijon: 
"Mbikëqyrje inspektuese në shkollën fillore bëjnë 

Inspektorati shtetëror i arsimit dhe inspektorët e autorizuar 
të k munës, në mënyrë të përcaktuar me ligj." o

 
Neni 70 

Pas nenit 111  shtohen dy nene të reja 111-a dhe 111-b 
si v on: ij 

“Neni 111-a 
Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes në punën e organeve të 

komunës, Ministria i kryen punët vijuese: 
- përcjell ligjshmërinë e punës së organeve, ndërmerr 

masa dhe aktivitete dhe paraqet iniciativa për realizimin e 
kompetencave të komunës në pajtim me këtë ligj; 

- vlerëson se organet e komunës a sigurojnë që 
kompetencat e komunës të realizohen në pajtim me 
standardet dhe procedurat e caktuara me këtë ligj; 

- i paralajmëron organet e komunës për tejkalimin e 
kompetencave të tyre të përcaktuara me këtë ligj dhe 
rregull tjetër dhe propozon masa përkatëse për tejkalimin e 
situatës së tillë; 

- paralajmëron për mungesa të caktuara materiale dhe 
procedurale në punën e organeve të komunës, të cilat do të 
mund ta pengonin kryerjen e punëve nga lëmi i shkollimit 
fillor me rëndësi lokale; 

- jep rekomandime për zbatimin konsekuent të 
kompetencave të komunës në suazat e këtij ligji, me 
kërkesën e organeve të komunës; 

- përcjell nxjerrjen me kohë të rregullave të komunës të 
parapara me këtë ligj; 

- përcjell ligjshmërinë e vendimeve që i merr prefekti 
në zgjidhjen e të drejtave, obligimeve dhe interesave 
individuale të personave fizikë dhe juridikë dhe ndërmerr 
masa në pajtim me këtë ligj; 

- jep mendim dhe ndihmë profesionale lidhur me 
propozimrregullat e komunës të parapara me këtë  ligj, me 
kërkesën e organeve të komunës; 

- përcjell realizimin e transparencës së punës së 
organeve të komunës në realizimin e kompetencave të tyre 
të përcaktuara me këtë ligj, e veçanërisht nga aspekti i 
njoftimit të rregullt, me kohë, të vërtetë dhe të plotë të 
qytetarëve, në pajtim me ligjin; 

- përcjell realizimin e mbikëqyrjes paraprake të 
rregullave të komunës; 

- me kohë i njofton organet e komunës për gjendjen e 
konstatuar në punën e tyre dhe për masat e ndërmarra gjatë 
kry rjes së mbikëqyrjes. e 

Neni 111-b 
Në qoftë se edhe përskaj paralajmërimit dhe masave 

dhe aktiviteteve të ndërmarra, organet e komunës nuk e 
sigurojnë kryerjen e punëve, të cilat me ligj janë përcaktuar 
si kompetencë e tyre dhe për kryerjen e së cilave 
përgjegjëse është komuna, me fuqinë e këtij ligji i merret 
kryerja e kompetencës përkatëse.  

Kryerjen  e punëve të marra e ndërmerr Ministria, por 
më së shumti deri në një vit nga dita e ndërmarrjes së tyre.  

Ministria kryerjen e punëve nga kompetenca e 
komunës i kryen në emër dhe në llogari të komunës.   

Për marrjen e punëve nga paragrafi 1 i këtij neni 
lajmërohet organi i drejtorisë shtetërore kompetent për 
kryerjen e punëve nga lëmi i vetadministrimit lokal dhe 
organi i drejtorisë shtetërore kompetent për kryerjen e 
punëve nga lëmi i financave." 

Neni 71 
Në nenin 112 paragrafi 1 alineja 2 pas fjalës “arsimi” 

shtohen fjalët, “dhe vendosen shenja partiake dhe fetare.” 
Në alinenë 4 fjala “pëlqimi i marrë nga Ministria” 

zëvendësohet me fjalët “vendimi i themeluesit”. 
Në alinenë 8 fjala “Ministria” zëvendësohet me fjalën 

“themeluesi”. 
Në alinenë 11 fjala “Ministria” zëvendësohet me fjalët 

“Inspektorati shtetëror i arsimit”. 
Në alinenë 13 fjalët “(neni 64 paragrafi 2” 

zëvendësohen me fjalët 
“(neni 64-a)”. 
Në alinenë 14 fjalët “punëtorë profesionalë” 

zëvendësohen me fjalët “bashkëpunëtorë profesionalë”. 
Në paragrafin 3 alineja 4 fjalët “(neni 64 paragrafi 2)” 

zëvendësohen me fjalët (“neni 64-a)”. 
Pas paragrafit 2  shtohet paragraf i ri 3 si vijon: 
"Me dënim me para nga paragrafi 2 i këtij neni do të 

dënohet drejtori i shkollës fillore nëse lejon pagimin e 
mjeteve të cilat nuk janë caktuar në planin vjetor finaciar të 
shkollës. “ 

Paragrafi 3 bëhet paragrafi 4, ndërsa paragrafi 4 bëhet 
paragraf 5.  

Neni 72 
Pas nenit 113  shtohet neni i ri 113-a si vijon: 
 

“Neni 113-a 
Të drejtat dhe obligimet themeluese ndaj shkollave 

fillore ekzistuese i ndërmerr komuna nga dita e 
konstituimit të këshillave të komunave dhe Qytetit të 
Shkupit dhe zgjedhjes së prefektëve të komunave dhe 
prefektit të Qytetit të Shkupit pas zbatimit të zgjedhjeve të 
para të ardhshme lokale në pajtim me Ligjin për zgjedhjet 
lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 
numër 46/96, 12/2003, 35/2004, 52/2004 dhe 60/2004). 

Pronësia  e objekteve shkollore dhe prona e shkollave 
fillore nga paragrafi 1 i këtij neni, me vendimin e Qeverisë 
të Republikës së Maqedonisë i ndërmerr komuna nga dita e 
konstituimit të këshillave të komunave dhe Qytetit të 
Shkupit dhe zgjedhjes së prefektëve të komunave dhe 
prefektit të Qytetit të Shkupit pas zbatimit të zgjedhjeve të 
para të ardhshme lokale në pajtim me Ligjin për zgjedhjet 
lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 
numër 46/96, 12/2003, 35/2004, 52/2004 dhe 60/2004).  

Neni 73 
Në nenin 118 paragrafi 1 fjala “Mësuesit”,  fshihet dhe 

fjalët “punëtorët profesionalë” zëvendësohen me fjalët 
“bashkëpunëtorët profesionalë”.  

Neni 74 
Grupet ekzistuese të foshnjoreve në shkollat fillore 

vazhdojnë të punojnë si grupe për vitin përgatitor, duke 
filluar prej 1 shtator 2005. 

Grupet e fëmijëve në moshë prej 6 deri 7 vjet, të 
përfshirë në kopshtet për fëmijë, vazhdojnë të punojnë si 
grupe për vitin përgatitor, duke filluar prej 1 shtator 2005. 

Grupet nga paragrafi 1 dhe 2 i këtij neni do të punojnë 
sipas Bazave të programit për punë edukative-arsimore për 
vitin përgatitor. 

Për grupet e vitit përgatitor nga paragrafi 2 i këtij neni, 
mjetet për punë sigurohen nga Ministria e Punës dhe 
Politikës Sociale përfundimisht më 31 gusht 2006. 

Edukatorët e punësuar në kopshtet publike për fëmijë, 
të cilët do të punojnë në grupe të vitit përgatitor nga 
paragrafi 2 i këtij neni, prej 01.09. 2006 i ndërmarrin 
shkollat fillore të komunës në rajonin e të cilës kryhet 
veprimtaria edukative-arsimore, në pajtim me kriteret për 
caktimin e numrit të nevojshëm të punëtorëve në 
veprimtarinë e arsimit fillor.  

Neni 75 
Shkollat fillore do ta zbatojnë notën me përshkrim prej 

klasës I deri në klasën III në afat prej 3 vjetësh nga dita e 
hyrjes së këtij ligji në fuqi. 
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Deri në zbatimin e notës me përshkrim në afatin e 
caktuar në paragrafin 1 të këtij neni, notimi i nxënësve prej 
klasës I deri në klasën III do të bëhet në pajtim me dispozitat 
e nenit 51 paragrafi 2 dhe 3 nga Ligji për arsimin fillor 
(“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 44/95, 
24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 dhe 42/2003). 

 
Neni 76 

Drejtorët ekzistues janë të obliguar që në afat prej një 
viti nga fillimi i zbatimit të nenit 60 të këtij ligji, ta japin 
provimin për drejtor. 

Në qoftë se drejtorët ekzistues nuk e japin provimin për 
drejtor në afatin e caktuar në paragrafin 1 të këtij neni, u 
pushon mandati i drejtorit.  

Neni 77 
Kuadri ekzistues arsimor i paraparë me këtë ligj me 

arsim të lartë të kryer në mësimin klasor dhe mësimin lëndor 
edhe mëtutje i kryejnë punët e vendeve të punës në të cilat 
janë gjendur para ditës së hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

 
Neni 78 

Dispozitat më të afërta të parapara me këtë ligj ministri 
do t’i nxjerrë në afat prej një viti pas hyrjes së tij në fuqi. 

Programin për dhënien e provimit për drejtor, aktin e 
posaçëm për procedurën dhe mënyrën e dhënies së 
provimit pranues për drejtor, si dhe formën dhe 
përmbajtjen e vërtetimit të parapara në nenin 60 të këtij 
ligji, ministri do t’i miratojë në afat prej gjashtë muajsh pas 
hyrj  këtij ligji. es në fuqi të

                   
Neni 79 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

Nenet 1, 22, 23 dhe 28 do të zbatohen prej 1 shtator 
2005, ndërsa nenet 6, 7 paragrafi 2, 9, 10, 11, 12, 19, 24, 
57, 58, 59, 60, 61 paragrafi 3, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71 
paragrafët 2 dhe 3 dhe 72 të këtij Ligji do të zbatohen nga 
dita e konstituimit të këshillave të komunave dhe Qytetit të 
Shkupit dhe zgjedhjes së prefektëve të komunave dhe 
prefektit të Qytetit të Shkupit pas zbatimit të zgjedhjeve të 
para të ardhshme lokale në pajtim me Ligjin për zgjedhjet 
lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 
numër 46/96, 12/2003, 35/2004, 52/2004 dhe 60/2004).                   1181. ___________ 
1179. 

Врз основа на член 11, точка 2 од Законот за јавни-
те претпријатија (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 30.08.2004 годи-
на, онесе д

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОСНОВАЧКИ ПРАВА  

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката за отстапување на основачки права 
бр. 02-394/1-5 од 20.04.2004 година, донесена од 
Управниот одбор на ЈП “Македонски железници“ – 
Скопје, на седницата одржана на 20.04.2004 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лик  Македонија“. а 
       Бр. 23-1529/2                      Претседател на Владата      
30 август 2004 година            на Република Македонија, 
            Скопје                          Хари Костов, с.р. 

__________ 
1180. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), а во врска со член 
4 од Законот  за правата, обврските и одговорностите 
на органите на државната власт во поглед на средства-
та во државна сопственост што тие ги користат и рас-
полагаат (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 61/02), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 13 септември 2004 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ 
И ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА  КОРИСТЕЊЕ  

НА  ДВИЖЕН ИМОТ  
Член 1 

Правото на користење на една стилска масивна 
конференциска маса од ореово дрво и гарнитура од 12 
(дванаесет) столови, имот во сопственост на Република 
Македонија, престанува на досегашниот корисник - 
Центарот за култура “Григор Прличев“ - Охрид, нацио-
нална установа од областа на културата, во вредност од 
782.210 (седумстотини осумдесет и две илјади и двеста 
десет) денари.  

Член 2 
 Правото на користење на имотот од член 1 од оваа 

одлука се пренесува на Министерството за надворешни 
работи - Амбасада на Република Македонија во Репуб-
лика Франција, со цел за опремување на помалиот ре-
презентативен салон, каде ќе се одржуваат поголеми 
работни дипломатски состаноци, во реновираниот об-
јект на Амбасадата на Република Македонија во Париз. 

Правото на користење на движниот имот се прене-
сув  без надомест. а 

Член 3 
Примопредавањето на движниот имот од член 1 од 

оваа одлука и Документацијата за стилската масивна кон-
ференциска маса и гарнитурата од 12 (дванаесет) столови 
да се изврши меѓу Министерството за култура и 
Министерството за надворешни работи, во рок од петнае-
сет ена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. д 

Член 4 
  Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“.   
           Бр. 23-3185/1                Заменик на претседателот 
 13 септември 2004 година      на Владата на Република 
               Скопје                                   Македонија, 

                                            Јован Манасијевски, с.р. 
___________ 

Врз основа на член 200-ќ од Законот за здравстве-
ната заштита (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95 и 10/04), министерот за 
здр вство донесе а

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕТО ПОД ЗАКУП И ЗА 
КРИТЕРИУМИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНА-
ТА НА ЗАКУПНИНАТА ЗА ПРОСТОРОТ И ОПРЕ-
МАТА НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ  

КОИ СЕ ИЗДАВААТ ПОД ЗАКУП  
Член 1 

Со овој правилник се утврдува начинот на издавање-
то под закуп на простор и опрема како делови во јавните 
здравствени установи кои претставуваат организациона, 
просторна, техничка и функционална целина и критери-
умите за утврдување на висината на закупнината на ор-
ганизационите единици кои се издаваат под закуп.   

Член 2 
Конкурсот за издавање под закуп се објавува на ог-

ласната табла во јавната здравствена установа, или на 
друг начин утврден со општиот акт на јавната здрав-
ствена установа. 

Конкурсот за издавање под закуп се објавува нај-
малку во еден од дневните весници што се издаваат на 
територијата на Република Македонија. 

 
Член 3 

Во конкурсот се наведуваат просторот и опремата што 
се издаваат под закуп како и условите и обврските утврде-
ни со закон, под кои организационата единица на јавната 
здравствена установа ќе се издава под закуп, и тоа: 
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1) закупецот да е дипломиран фармацевт односно 
доктор на стоматологија кој ги исполнува условите за 
основање и вршење дејност во аптека односно стомато-
лошка ординација; 

2) закупецот да основа приватна здравствена уста-
нова за вршење на соодветна здравствена дејност во 
рокот определен со договорот за закуп; 

3) закупецот да ги превземе и другите вработени во 
таа организациона единица; 

4) да склучи договор за закуп со Министерството за 
здравство и да плаќа  закупнина и  

5) да склучи договор со јавната здравствена устано-
ва з  уредување на меѓусебните односи. а

 
Член 4 

Конкурсот за издавање под закуп се спроведува од 
страна на конкурсна комисија што ја именува директо-
рот на јавната здравствена установа. 

Конкурсната комисија од став 1 на овој член ги 
прибира и обработува пријавите  на конкурсот составу-
ва записник за пријавените кандидати и доставува 
предлог за издавање под закуп до министерот за здрав-
ство, заради донесување на решение. 

Во решението за издавање под закуп се наведува 
просторот и опремата кои се издаваат под закуп, лице-
то или лицата на кои се издава закупот и дејноста за 
која се исполнети условите за основање на приватна 
здр вствена установа.  а 

Член 5 
Закуподавачот го предава просторот и опремата на 

закупецот на користење со записник. 
Во записникот од ставот 1 на овој член се внесува 

фактичката состојба во која се наоѓа просторот и опре-
мата во моментот на предавањето на користење. 

Ако закупецот го откаже договорот за закуп или 
престане со работа по било кој основ, закупениот про-
стор и опрема ги предава на закуподавачот во иста со-
стојба во која го примал со записникот од став 2 на 
овој член, согласно договорот за закуп. 

 
Член 6 

Висината на закупнината за просторот и опремата 
кои се издаваат под закуп се утврдува според следните 
критериуми: 

1) големината на просторот издаден под закуп; 
2) локацијата на објектот, односно местоположбата 

на просторот; 
3) староста на објектот; 
4) опременоста на просторот. 
 

Член 7 
Според големината на просторот во објектите на јав-

ната здравствена установа висината на закупнината се 
определува за еден метар квадратен корисна површина 
во која се врши основната дејност  ако просторот е: 

- до 50 м2   100 денари за м2. 
За просторот поголем од 50 м2 закупнината се пла-

ќа во намален износ и тоа: 
- за простор над  51-100 м2 - 60 денари за м2  
- за простор над  101-200 м2 - 40 денари за м2  
- за простор над 201 м2  - 30 денари за м2.
- за подрумски и помошни простории кои припаѓа-

ат кон просторот од став 1 и 2 на овој член закупнината 
се намалува за 50%. 

 
Член 8 

Според локацијата, односно местоположбата на 
просторот во објектите на јавните здравствени устано-
ви висината на закупнината се определува на: 

- во градските населби 100% од закупнината според 
член 7 на овој правилник; 

- во селските населби 50% од закупнината според 
член 7 на овој правилник. 

Член 9 
Според староста на објектот во кој се наоѓа просто-

рот што се издава под закуп висината на закупнината 
се определува: 

- во објекти до 20 години старост - 100% од закуп-
нината според член 7 и 8 на овој правилник; 

- во објекти над 20 години старост - 80% од закуп-
нината според член 7 и 8 на овој правилник. 

 
Член 10 

За користењето на опремата која заедно со просто-
рот се издава под закуп не се пресметува и не се плаќа 
закупнина според овој правилник, само ако со догово-
рот за закуп закупецот превзел обврска дека одржува-
њето на опремата ќе го врши сам со свои средства. 

 
Член 11 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Ма едонија".  к

 
   Бр. 13-7146/2     Министер,  

14 септември 2004 година       д-р Реџеп Сељмани, с.р.  
        Скопје 

___________ 
1182. 

Врз основа на член 39, став 3 од Законот за енергети-
ка („Службен весник на РМ“ бр. 47/97, 40/99, 98/00, 
94/02 и 38/03), член 28 од Законот за акцизите („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02 и 
24/03), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена 
вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 
86/99, 11/00, 8/01 и 21/03), Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 20.09.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА  
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ  

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА  
1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                     ден/лит. 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                 до 20,849 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)         до 20,667 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)       до 21,091 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                 до 21,627 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                        до 20,806 
г) Мазут                                                   ден/кг. 
- М - 1 (М)       до 10,370 
- М - 2       до 10,344 
 
2. Претпријатијата и другите правни и физички ли-

ца, што вршат промет на нафтени деривати и увозници 
(во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат 
цените за одделни нафтени деривати така што највисо-
ките малопродажни цени да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                   до 58,50 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)           до 55,00 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)         до 55,50 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                   до 44,50 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                          до 32,50 
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г) Мазут                                                   ден/кг. 
- М - 1 (М)       до 12,827 
- М - 2       до 12,796 
Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" 

и "в" важат франко пумпна станица, а цената на пот-
точката "г" важи франко производител во земјата. 

Во малопродажните цени содржан е данокот на до-
дадена вредност согласно Законот. 

 
3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                      25,127 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)              22,343 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)            22,343 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                      12,485 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                               3,136 
 
г) Мазут                                                    ден/кг. 
- М - 1 (М)              0,100 
- М - 2              0,100 
4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на 

оваа одлука содржани се и трошоците за превоз од 0,40 
ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                     до 3,20 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)             до 3,20 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)           до 3,20 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                     до 3,20 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                            до 3,20 
 
г) Мазут                                                    ден/кг. 
- М - 1 (М)           до 0,40 
- М - 2           до 0,40 
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 00,01 часот на 21.09.2004 го-
дина. 

 
         Бр. 02-778/1                       Претседател, 
20 септември 2004 година           Славе Ивановски, с.р.    
              Скопје 

___________ 
1183. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
членовите 28 и 71 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 70/1992), на седницата одржана на 14 
јули 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Не се поведува постапка за оценување на устав-

носта и законитоста на членот 50 став 2 и 3 и членот 51 
став 4 и 5 од Деловникот на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 60/2002). 

2. Се отфрла барањето за заштита на имунитетното 
право на Љубе Бошковски од Скопје, пратеник во Со-
бранието на Република Македонија. 

3. Коце Трајановски, координатор на пратеничката 
група на ВМРО-ДПМНЕ и адвокатите на Љубе Бо-
шковски, Ставре Џиков од Скопје, Јагнула Куновска од 
Скопје и Ненад Јаниќевиќ од Скопје на Уставниот суд 
на Република Македонија му поднесоа: 1. иницијатива 
за оценување на уставноста и законитоста на актот оз-
начен во точката 1 од ова решение и 2. барање за за-
штита на имунитетно право означен во точката 2 од 
ова решение. Имено, со првата иницијатива се оспору-
ваат членовите 50 став 2 и 3 и 51 став 4 и 5 од Делов-
никот на Собранието на Република Македонија затоа 
што овие оспорени одредби од Деловникот биле уреде-
ни во несогласност со Уставот, Законот за кривичната 
постапка, Законот за јавно обвинителство и Законот за 
судовите, од причини што не биле наведени надлежни-
те органи за поднесување барање, односно известување 
до претседателот на Собранието за одобрување на 
притвор на пратеник, како и за притвор на пратеник, 
кога е затечен во вршење на кривично дело за кое е 
пропишана казна затвор во траење од најмалку 5 годи-
ни. Понатаму во иницијативата се наведува дека во 
член 8 алинеја 4 од Уставот била утврдена поделбата 
на државната власт на законодавна, извршна и судска, 
при што со Уставот и законите не било допуштено ме-
шање на една во друга власт, затоа што власта била по-
ставена како структура на самостојна релативно поде-
лена власт, чии статус, надлежност и односи биле утвр-
дени со Уставот се со цел да го гарантираат остварува-
њето и заштитата на основните слободи и права на чо-
векот и граѓанинот признати во меѓународното право и 
утврдени во Уставот. 

Подносителот на иницијативата исто така смета де-
ка првата темелна вредност на уставниот поредок било 
остварувањето и заштитата од страна на сите државни 
органи на основните слободи и права на човекот и гра-
ѓанинот признати во меѓународното право и утврдени 
со Уставот (член 8 алинеја 1 од Уставот), при што тие 
можело да се ограничат само во случаи утврдени со 
Уставот (член 54 од Уставот), а не и со закон или под-
законски акт. Ваквата непрецизност и правна празнина 
на овие оспорени одредби од Деловникот создавало 
правна несигурност, арбитрерност и нивна дискрецио-
на примена, и злоупотреба од страна на претседателот 
на Собранието, надлежниот основен јавен обвинител и 
Министерството за внатрешни работи, бидејќи наместо 
истражниот судија при надлежниот основен суд, тие 
поднесувале до претседателот на Собранието барање за 
одобрување на притвор на пратеник, односно известу-
вањето дека пратеникот бил притворен. На ваков на-
чин, смета подносителот на иницијативата со изместу-
вање на уставна и законска надлежност на јавното об-
винителство, судовите и Министерството за внатрешни 
работи се вршел против уставен и противправен прити-
сок врз судовите како самостојни и независни органи 
(член 98 став 2 од Уставот), поради што овие оспорени 
одредби од Деловникот не биле во согласност со чле-
нот 8 алинеја 3 и 4 и со членот 12 став 2 од Уставот на 
Република Македонија, како и со членовите 132 став 2, 
151 став 3 и 185 став 1 од Законот за кривичната по-
стапка, од кои произлегувало дека исклучиво единс-
твен надлежен орган што ја оценува основаноста на 
предлогот на надлежниот основен јавен обвинител за 
определување на мерката притвор бил истражниот су-
дија на надлежниот основен суд кој предметно поста-
пува по барањето за спроведување на истрага и предло-
гот за определување на притвор, кои биле поднесени 
од надлежниот јавен обвинител.  

Оспорените одредби од Деловникот не биле во сог-
ласност и со одредбите од членовите 8 и 15 од Законот 
за јавно обвинителство од кои не произлегувало дека 
надлежниот јавен обвинител имал овластување да под-
несува барање до претседателот на Собранието за одо-
брување на притвор на пратеник. 
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По однос на оспорените одредби од ставовите 4 и 5 
на член 51 од Деловникот на Собранието подносителот 
на иницијативата смета дека според член 12 став 2 од 
Уставот никому не можело да му биде ограничена сло-
бодата, освен со одлука на Судот и во случаи и во по-
стапката утврдена со закон, според член 34 став 1 од 
Уставот, слободите и правата на човекот и граѓанинот 
можеле да се ограничат само во случаи утврдени со 
Уставот, според член 64 став 3 од Уставот, пратеникот 
не можел да биде притворен без одобрување на Собра-
нието, освен ако е затечен во вршење на кривично дело 
за кое е пропишана казна затвор во траење од најмалку 
5 години и според член 76 став 1 од Уставот, Собрани-
ето основа постојани и повремени работни тела. Од из-
несеното, подносителот на иницијативата смета дека 
комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни пра-
шања не можела да донесува одлука за одобрување 
притвор на пратеник ако Собранието не одржува сед-
ница, односно ако седницата не се предвидува да се 
одржи во рок од 15 дена, туку работното тело можело 
само да усвои извештај во врска со поднесеното бара-
ње и да го достави до претседателот на Собранието, 
кое имало исклучиво надлежност да одлучува за одо-
брување на притвор на пратеник по претходно подне-
сено барање од истражен судија на надлежниот осно-
вен суд, а за што претходно Собранието согласно член 
132 став 2 од Законот за кривичната постапка, по бара-
ње на истражниот судија дава одобрение за водење на 
истрага против пратеникот. Ова значело дека Собрани-
ето не можело својата надлежност да ја делегира на ко-
мисијата и затоа што согласно член 66 став 1 од Уста-
вот Собранието било во постојано заседание. 

Подносителот на иницијативата наведува дека ва-
кви решенија содржеле Уставот на Руска Федерација, 
Уставот на Република Хрватска и Уставот на поранеш-
на Сојузна Република Југославија како и други европ-
ски земји. Оспорените одредби на ставовите 4 и 5 од 
член 51 од Деловникот на Собранието на Република 
Македонија според подносителот на иницијативата не 
се во согласност со напред наведените уставни одред-
би, за што се бара Уставниот суд да одржи подготви-
телна седница, а по донесување на решение за поведу-
вање на постапка за оценување на уставноста и закони-
тоста на оспорените одредби од Деловникот на Собра-
нието на Република Македонија, да одржи јавна рас-
права, после која би донел одлука за поништување на 
оспорените одредби од Деловникот.  

Со иницијативата, исто така, се бара Уставниот суд 
да донесе решение за запирање од извршување на пое-
динечни акти или дејствија што се преземени врз осно-
ва на оспорените одредби од Деловникот на Собрание-
то на Република Македонија, поради тоа што со нивно-
то извршување би можело да настанат тешко отстран-
ливи последици по личниот интегритет на пратениците 
во Собранието.  

Со второто барање поднесено од адвокатите на Љу-
бе Бошковски се бара заштита на имунитетното право 
на член 64 од Уставот на Република Македонија на 
Љубе Бошковски, пратеник во Собранието на Републи-
ка Македонија. 

Подносителите на второто барање исто така како и 
подносителот на првата иницијатива наведуваат дека 
основното јавно обвинителство не е надлежно согласно 
Уставот, Законот за јавно обвинителство и Законот за 
кривичната постапка да поднесува барање за одобрува-
ње на притвор на пратеник до претседателот на Собра-
нието на Република Македонија туку, такво барање мо-
же да поднесе само истражниот судија при надлежниот 
основен суд, и дека Комисијата за деловнички и ман-
датно-имунитетни прашања наместо  да се прогласи за 
ненадлежна и да го вратела барањето до Претседателот 
на Собранието на Република Македонија, таа расправа-
ла по барањето на Основниот јавен обвинител (без при-
суство на пратеникот Љубе Бошковски, кој не бил 

уредно поканет), а во присуство на министерот за вна-
трешни работи и основниот јавен обвинител во Скопје 
и на ден 30.04.2004 година донела одлука со која се 
одобрува изрекување на мерка притвор на пратеникот 
во Собранието на Република Македонија Љубе Бо-
шковски од страна на надлежен државен орган, соглас-
но член 51 став 4 и 5 од Деловникот на Собранието на 
Република Македонија, а која одлука била потврдена 
со мислењето на Собранието на 5.05.2004 година, со 
што било повредено имунитетно право на пратеникот 
Љубе Бошковски од член 64 став 4 од Уставот и одлу-
ките биле донесени врз основа на ставовите 2 и 3 од 
член 50 и ставовите 4 и 5 од член 51 од Деловникот, 
кои биле неуставни и незаконити. 

Понатамошниот дел од барањето и текстуално и су-
штински е исто како и првата иницијатива, а се смета 
дека одлуките на Комисијата и Собранието со кои му е 
одземено имунитетното право на пратеникот Љубе Бо-
шковски од член 64 став 3 од Уставот се противустав-
ни и противзаконски, па согласно член 110 алинеја 3 од 
Уставот и член 51 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија, пратеникот Љубе Бошковски 
имал право да поднесе заштита на имунитетното право 
од член 64 од Уставот, затоа што имунитетното право, 
кое било израз, потврда и манифестација на суверени-
тетот на граѓаните и кои властите ја остваруваат преку 
демократските избори и претставници (член 2), преку 
политичкиот плурализам (член 8 алинеја 5), политич-
кото здружување и дејствување (член 20) од Уставот 
била гаранција за остварување на пратеничката функ-
ција на пратеникот Љубе Бошковски, поради што се 
бара Уставниот суд на Република Македонија да одржи 
подготвителна седница и јавна расправа, на кои ќе биле 
поканети и експерти по уставно право и кривична по-
стапка и Народниот правобранител на Република Ма-
кедонија и врз основа на член 110 од Уставот и члено-
вите 56 и 70 алинеја 3 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија да донесе одлука, со која ќе 
ја поништи Одлуката на Комисијата бр. 25-1772/2 од 
30 април 2004 година и Мислењето на Собранието од 5 
мај 2004 година. 

Исто така овие подносители на иницијативата бара-
ат согласно член 57 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија, до донесување на конечна 
одлука по Барањето за заштита на имунитетното право 
од член 64 став 3 од Уставот на Република Македонија, 
да донесе решение за запирање од извршување на Од-
луката бр. 25-1772/2 од 30.04.2004 година и Мислењето 
на Собранието од 5.05.2004 година затоа што со нивно-
то извршување би можело да настанат тешко отстран-
ливи последици по личниот интегритет и слободата на 
пратеникот Љубе Бошковски. 

4. Судот на седницата утврди дека врз основа на 
член 66 став 4 од Уставот на Република Македонија, 
Собранието на Република Македонија донесува Делов-
ник со мнозинство гласови од вкупниот број пратени-
ци. 

Собранието на Република Македонија, врз основа 
на членовите 61 став 2 и 66 став 4 од Уставот на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 15 јули 
2002 година донесе Деловник на Собранието на Репуб-
лика Македонија и тој е објавен во „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 60/2002. 

Во завршните одредби, во членот 240 од Деловни-
кот е утврдено дека со влегувањето во сила на овој Де-
ловник престанува да важи Деловникот на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ“ бр. 37/1975, 15/1978, 13/1982, 15/1982, 
14/1986, 51/1988 и 46/1989) и Привремениот деловник 
на Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 
3/1991). 

Со оспорените одредби од Деловникот на Собрани-
ето се уредува прашањето во врска со процедурата за 
одобрување на притвор на пратеник.  



Стр. 18 - Бр. 63 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 септември  2004 
 

Имено во оспорениот член 50 став 2 од Деловникот 
е пропишано дека Барањето за одобрување на притвор 
на пратеник односно известувањето дека пратеникот е 
притворен се поднесува до претседателот на Собрание-
то, а во ставот 3 од истиот член од Деловникот е опре-
делено дека надлежниот орган го известува претседате-
лот на Собранието за притворот на пратеникот и кога 
тој не се повикувал на имунитетот. 

Во ставот 4 од оспорениот член 51 од Деловникот 
на Собранието е определено дека ако Собранието не 
одржува седница, односно ако седницата не се предви-
дува да се одржи во рок од 15 дена, по барањето за одо-
брување на притвор, одлучува комисијата за деловнич-
ки и мандатно имунитетни прашања, која е должна за 
тоа да го извести Собранието, а во ставот 5 од истиот 
член од Деловникот е предвидено дека Собранието на 
првата наредна седница одлучува дали ќе ја потврди 
или укине одлуката на комисијата. 

Согласно член 110 од Уставот, Уставниот суд на 
Република Македонија одлучува за согласноста на за-
коните со Уставот и согласноста на другите прописи и 
на колективните договори со Уставот и со законите. 

Согласно член 8 алинеи 1, 3 и 4 од Уставот на Ре-
публика Македонија како темелни вредности на устав-
ниот поредок на Републиката се и основните слободи и 
права на човекот и граѓанинот признати со меѓународ-
ното право и утврдени со Уставот, владеењето на пра-
вото како и поделбата на државната власт на законо-
давна, извршна и судска.  

Во членот 12 ставот 2 е утврдено дека никому не 
може да му биде ограничена слободата, освен со одлу-
ка на судот и во случаи и во постапка утврдена со за-
кон. 

Според член 54 став 1 од Уставот, слободата и пра-
вата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат са-
мо во случаи утврдени со Уставот. 

Во ставот 2 од истиот член стои дека слободите и 
правата на човекот и граѓанинот можат да бидат огра-
ничени за време на воена или вонредна состојба според 
одредбите на Уставот. 

Согласно ставот 3 од членот 54 од Уставот, ограни-
чувањето на слободите и правата не може да биде ди-
скриминаторско по основ на пол, раса, боја на кожа, ја-
зик, вера, национално или социјално потекло, имотна 
или општествена положба. 

Во ставот 4 е утврдено дека ограничувањето на сло-
бодите и правата не може да се однесува на правото на 
живот, забраната на мачење, на нечовечко и понижу-
вачко постапување и казнување, на правната одреде-
ност на казнивите дела и казните, како и на слободата 
на уверувањето, совеста, мислата, јавното изразување 
на мислата и вероисповеста. 

Согласно член 64 став 1 од Уставот на Република 
Македонија, пратениците уживаат имунитет. Според 
ставот 2 пратеникот не може да биде повикан на кри-
вична одговорност или да биде притворен за искажано 
мислење или за гласање во Собранието. Во ставот 3 од 
истиот член е утврдено дека пратеникот не може да би-
де притворен без одобрување на Собранието, освен ако 
е затечен во вршење кривично дело за кое е пропишана 
казна затвор во траење од најмалку пет години, а во 
ставот 4 е определено дека Собранието може да одлучи 
да се примени имунитет над пратеник и кога тој самиот 
не се повика на него, ако е тоа потребно заради вршење 
на функцијата пратеник. 

Според член 66 став 1 од Уставот, Собранието е во 
постојано заседание. 

Според член 76 став 1 од Уставот, Собранието ос-
нова постојани и повремени работни тела. 

При разгледување на овие оспорени одредби од 
член 50 од Деловникот, а по однос на наводите во ини-
цијативата Судот, утврди дека согласно член 1 став 1 

од Деловникот на Собранието на Република Македони-
ја, со Деловникот се уредуваат организацијата и функ-
ционирањето на Собранието на Република Македонија 
и на работните тела на Собранието. 

Значи, со оспорените одредби од Деловникот се 
уредува прашањето во врска со процедурата за одобру-
вање на притвор на пратеник, а не кој орган е надлежен 
да поднесе барање за одобрување на притвор на прате-
ник, односно, известувањето до претседателот на Со-
бранието дека пратеникот е притворен. Собранието не-
ма обврска со свој акт (Деловник) да уредува прашања 
кој спаѓаат во друга област односно кој се уредени со 
закон.  

Судот, смета дека подносителот на иницијативата 
погрешно ги толкува оспорените одредби од член 50 
став 2 и 3 од Деловникот во смисла што наоѓа дека од 
содржината на тие одредби треба да произлезе кој ор-
ган е надлежен за поднесување на барање за одобрува-
ње на притвор на пратеник, односно доставувањето на 
известувањето до претседателот на Собранието за при-
твор на пратеник кога тој не се повикал на имунитет. 

Оттука, не може да стане збор за несогласност на 
овие оспорени одредби од Деловникот на Собранието 
со членот 8 алинеја 1, 3 и 4 од Уставот во кој како те-
мелна вредност на уставниот поредок на Република 
Македонија се утврдени и основните слободи и права 
на човекот и граѓанинот признати во меѓународното 
право, и утврдени со Уставот, владеењето на правото, 
како и поделбата на државната власт на законодавна, 
извршна и судска. 

Од истите причини не можат да се прифатат и наво-
дите во иницијативата дека оспорените одредби од Де-
ловникот на Собранието не се во согласност со члено-
вите 94 и 98 ставот 2 од Уставот на Република Македо-
нија, како и членовите 132 став 2, 151 став 2, 152 став 3 
и 185 став 1 од Законот за кривичната постапка и чле-
новите 8 и 15 од Законот за јавното обвинителство.  

Подносителот на иницијативата исто така ги оспо-
рува одредбите од ставовите 4 и 5 од членот 51 од Де-
ловникот на Собранието на Република Македонија, од 
причини што смета дека Комисијата за деловнички и 
мандатно – имунитетни прашања не можела да донесе 
одлука за одобрување притвор на пратеник ако Собра-
нието не одржува седница, односно ако седницата не 
се предвидувала да се одржи во рок од 15 дена, туку 
како работно тело можела само да усвои извештај во 
врска со поднесеното барање и да го достави до пре-
тседателот на Собранието, кое имало исклучива над-
лежност да одлучува за одобрување на притвор на пра-
теник и истите не биле во согласност со членовите 12 
став 2, 54 став 1, 64 став 3 и 76 став 1 од Уставот на Ре-
публика Македонија. 

По однос на овие наводи во иницијативата Судот 
утврди дека согласно член 61 став 2 од Уставот на Ре-
публика Македонија организацијата и функционирање-
то на Собранието се уредуваат со Уставот и Деловни-
кот.  

Од наведената уставна одредба произлегува дека 
Уставот предвидува организацијата и функционирање-
то на Собранието да се уреди со акт – Деловник на Со-
бранието. 

Со членот 64 од Уставот на Република Македонија 
е уредено прашањето на имунитетот на пратениците. 

Од анализата на членот 64 од Уставот на Република 
Македонија произлегува дека ставот 2 од овој член се 
однесува на материјалниот имунитет. Имунитетот во 
суштина не е привилегија на определени луѓе на кои се 
однесува, туку неопходност за да можат нивните функ-
ции да ги извршуваат непречено, слободно и одговор-
но, односно како што е во конкретниот случај пратени-
кот според ставот 2 од членот 54 од Уставот ужива 
имунитет и не може да биде повикан на кривична одго-
ворност или да биде притворен за искажано мислење 
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или за гласање во Собранието. Овој имунитет важи ка-
ко за време на пратеничкиот мандат, така и по завршу-
вањето на мандатот. 

Од овој имунитет се разликува процедуралниот 
имунитет, според кој кривичната постапка против пра-
теникот може да почне со исполнувањето на условите 
предвидени во Уставот и законите. Ставот 3 на членот 
64 од Уставот зборува токму за овој имунитет. Имено, 
пратеникот не може да биде притворен без одобрување 
на Собранието освен ако е затечен во вршење кривич-
но дело за кое е пропишана казна затвор во траење од 
најмалку пет години. Овој имунитет се однесува само 
на активностите на пратеникот кои не се однесуваат на 
неговите дејствувања врзани за работата и должности-
те на пратеникот во Собранието. Овој тип на имунитет 
трае додека трае пратеничкиот мандат. Во овој случај 
доаѓа до израз принципот на рамноправноста на граѓа-
ните пред Уставот и законите (член 9 став 2 од Уставот 
на Република Македонија). 

Анализирајќи ги оспорените одредби од член 51 
став 4 и 5 од Деловникот на Собранието, Судот смета 
дека овие оспорени одредби не се во несогласност со 
Уставот, меѓу друго и од причини што Собранието сог-
ласно ставот 5 од членот 51 од Деловникот го задржува 
правото да одлучува дали ќе ја потврди или ќе ја укине 
одлуката на Комисијата.  

Имајќи ги во предвид наводите во иницијативата 
дека Собранието било во постојано заседание, според 
Судот, треба да се прави разлика помеѓу „заседание“ и 
„седница“. Заседание е временски период во кој Собра-
нието согласно Уставот може да се состане и да ги вр-
ши своите овластувања. Седница, пак, е собирање на 
пратениците во рамки на заседанието, за да расправа и 
да одлучува за прашањата што се на усвоениот дневен 
ред. Седницата трае од моментот кога претседателот на 
Собранието ќе ја отвори, до моментот кога истата ќе ја 
затвори. 

Собранието на Република Македонија е во постоја-
но заседание, а неговата работа се одвива на седници. 

Имајќи го предвид фактот дека определувањето на 
мерката притвор, налага итно и брзо постапување во 
ситуација кога Собранието не одржува седница, а сето 
ова врзано за ефикасно водење на кривичните постапки 
во кои прашањето на притворот е од приоритетно зна-
чење, всушност оспорените одредби од членот 51 од 
Деловникот претставуваат операционализација на 
уставната одредба. 

Судот, исто така, утврди дека во конкретниот слу-
чај, овластувањата содржани во оспорените одредби на 
член 51 став 4 и 5 од Деловникот се во рамките на 
функционалната и организационата поставеност на Со-
бранието, кои се движат во рамките на овластувањата 
утврдени во членот 64 од Уставот, поради што не може 
да се постави прашањето за согласноста на овие оспо-
рени одредби од Деловникот со напред наведените 
одредби од Уставот. 

По однос на барањето Судот да донесе решение за 
запирање од извршувањето на поединечните акти или 
дејствија што се преземени врз основа на оспорените 
одредби од членовите 50 и 51 од Деловникот на Собра-
нието, со оглед на тоа што Судот не поведе постапка за 
оценување на уставноста и законитоста на оспорените 
одредби од Деловникот, барањето е беспредметно. 

5. По однос на наводите на второто барање за за-
штита на имунитетното право на Љубе Бошковски пра-
теник во Собранието на Република Македонија, Судот 
утврди дека: 

Согласно член 110 алинеја 3 од Уставот, Уставниот 
суд на Република Македонија ги штити слободите и 
правата на човекот и граѓанинот што се однесуваат на 
слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното 
изразување на мислата, политичкото здружување и 

дејствување и забраната на дискриминацијата на граѓа-
ните по основ на пол, раса, верска, национална, соци-
јална и политичка припадност. 

Согласно член 51 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија секој граѓанин што смета де-
ка со поединечен акт или дејство му е повредено право 
или слобода утврдени со член 110 алинеја 3 од Уставот 
на Република Македонија, може да бара заштита од 
Уставниот суд во рок од 2 месеци од денот на доставу-
вањето на конечен или правосилен поединечен акт, од-
носно од денот на дознавањето за преземање дејство со 
кое е сторена повредата, но не подоцна од 5 години од 
денот на неговото преземање. 

Според член 56 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија со одлуката за заштита на сло-
бодите и правата Уставниот суд ќе утврди дали постои 
нивна повреда и во зависност од тоа ќе го поништи по-
единечниот акт, ќе го забрани дејството со кое е сторе-
на повредата или ќе го одбие барањето. 

Според член 8 алинеја 1 и 3 од Уставот на Републи-
ка Македонија како темелни вредности на уставниот 
поредок се утврдени основните слободи и права на чо-
векот и граѓанинот признати со меѓународното право и 
утврдени со Уставот и владеењето на правото. 

Разгледувајќи го ова барање, Судот утврди дека 
прашањата што се покренуваат со барањето спаѓаат во 
доменот на кривичната постапка, и тоа како во поглед 
на прашањата поврзани со условите за определување 
притвор, така и во поглед на прашањето за условите, 
начинот и постапката за одземање на имунитет и ната-
мошно водење на кривичната постапка, односно дека 
за заштита на законитоста на актите и дејствијата на 
надлежните органи во таа постапка предвидени се 
правни средства кои му стојат на располагање како неј-
зин составен дел во рамките на таа постапка. 

Судот, исто така, утврди дека овие прашања не спа-
ѓаат во доменот на заштитата на слободите и правата, 
односно тие не се непосредно поврзани со остварување-
то на слободите и правата утврдени во членот 110 али-
неја 3 од Уставот на Република Македонија, и дека за 
тие прашања Уставниот суд не е надлежен да одлучува.  

Согласно член 28 алинеја 1 од Деловникот на 
Уставниот суд на Република Македонија, Уставниот 
суд ќе ја отфрли иницијативата ако не е надлежен да 
одлучува за барањето, поради што Судот одлучи како 
во точка 2 од ова решение.  

Од тука барањето Судот да донесе решение за запи-
рање од извршување на поединечни акти и дејствија 
што се преземени врз основа на Одлуката на Комисија-
та за деловнички и мандатно-имунитетни прашања во 
Собранието на Република Македонија бр. 25-1772/2 од 
30 април 2004 година потврдена со Мислењето на Со-
бранието на Република Македонија од 5 мај 2004 годи-
на, со која се одобрува изрекување на мерката притвор 
на пратеникот во Собранието на Република Македони-
ја, Љубе Бошковски од Скопје, Судот смета дека исто-
то е беспредметно. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 и 2 од ова решение. 

7. Ова решение Судот го донесе во состав од прет-
седателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и су-
диите д-р Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, Мир-
јана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, д-р Бајрам 
Положани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов. 
Решението за неповедувањето на постапката за оцену-
вање на уставноста и законитоста на член 51 став 4 и 5 
од Деловникот на Собранието на Република Македони-
ја, Судот го донесе со мнозинство гласови. 

 
    У.бр. 100/2004                      Претседател 
14 јули 2004 година   на Уставниот суд на Република 
            Скопје         Македонија, 
        Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р. 
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1184. 
Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на 

Уставниот суд на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 70/1992) по мое-
то гласање против Решението У.бр. 100/2004 во делот 
што се однесува на неповедување постапка за оценува-
ње на уставноста на членот 51 став 4 и 5 од Деловни-
кот на Собранието на Република Македонија, го издво-
јувам и писмено го образложувам следното 

 
ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ 

НА РЕШЕНИЕТО У.БР. 100/2004 ОД 14 ЈУЛИ 2004 
 
Со означеното решение Судот одлучи да не поведе 

постапка за оценување на уставноста, помеѓу другото, 
и на членот 51 став 4 и 5 од Деловникот на Собранието 
на Република Македонија. 

Според моето мислење, постојат основи за сомнева-
ње во уставноста на означените одредби од Деловни-
кот на Собранието на Република Македонија, од след-
ните причини: 

Оспорените ставови 4 и 5 на членот 51 од Деловни-
кот на Собранието на Република Македонија содржат 
овластување по барање за одобрување притвор на пра-
теник да одлучи Комисијата за деловнички и мандатно-
имунитетни прашања на Собранието, во случаи кога 
Собранието не одржува седница, односно ако седница-
та не се предвидува да се одржи во рок од 15 дена, со 
тоа што Собранието на првата наредна седница одлу-
чува дали ќе ја потврди или укине одлуката на Комиси-
јата. Од целината на овој член е јасно дека овие два 
става прават исклучок од правилото содржано во прет-
ходните ставови дека Собранието, а не негова комиси-
ја, одлучува дали ќе даде одобрение за притвор на пра-
теникот. Од овие одредби е исто така јасно дека одлу-
ката на Комисијата има непосредно правно дејство, не-
зависно од тоа што таа оди на потврда на првата наред-
на седница на Собранието. 

Според член 64 став 3 од Уставот на Република Ма-
кедонија, пратеникот не може да биде притворен без 
одобрување на Собранието, освен ако е затечен во вр-
шење кривично дело за кое е пропишана казна затвор 
во траење од најмалку пет години. Согласно ставот 4 
на овој член од Уставот, Собранието може да одлучи 
да се примени имунитет над пратеник и кога тој самиот 
не се повикал на него, ако е тоа потребно заради врше-
ње на функцијата пратеник.  

Овие уставни одредби, покрај другите важни праша-
ња, ја уредуваат на јасен начин надлежноста на Собрание-
то да одлучува за одобрување притвор на пратеник. 

Работите од својата надлежност, согласно член 66 
став 2 од Уставот, Собранието ги врши на седница и за 
нив одлучува со определено мнозинство пропишано со 
Уставот. 

Во Уставот не постои одредба која би го овластила 
Собранието одлучувањето за работите од својата над-
лежност да го пренесе на други органи или на своите 
работни тела, што, додуша, не е непознато во компара-
тивното уставно право. Основ за ваков трансфер на  
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надлежноста не може да биде ни одредбата од член 61 
став 2 од Уставот според која организацијата и функ-
ционирањето на Собранието се уредуваат со Уставот и 
со Деловникот, затоа што уставната надлежност на Со-
бранието не е прашање на негова организација и функ-
ционирање. 

Оттука, со оглед на тоа што оспорените ставови 4 и 
5 на членот 51 од Деловникот на Собранието пропишу-
ваат можност за работите од надлежност на Собрание-
то, макар и привремено, да одлучува друго тело, а не 
Собранието на седница, сметам дека може основано да 
се постави прашањето за нивната согласност со означе-
ните одредби од Уставот. Притоа, не само што тие 
одредби немаат уставен основ, туку не може да се 
оправдаат ниту со потребите од организациска и функ-
ционална природа на кои се повикуваат, имено околно-
ста дали Собранието одржува или ќе одржи седница во 
определен рок. Свикувањето итна седница е пропишан 
облик на функционирање на Собранието, а тешкотиите 
во нејзиното организирање не може да бидат причина 
за пренесување на надлежноста. Ако тоа не е така, то-
гаш која било надлежност на Собранието, па и за доне-
сување закони, би можела да се пренесе на ист начин. 
Во овој предмет станува збор токму за тоа принципи-
елн  прашање. о

 
           Судија  
              на Уставниот суд на  
            Република Македонија,  
             Игор Спировски, с.р. 

___________ 
1185. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(“Службен весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91), Држав-
ниот завод за геодетски работи, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижности на катастарската општина Зеленград - оп-
штина Злетово. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Зеленград, во-
становен според Законот за премер и катастар на земји-
штето (“Службен весник на СРМ“  бр. 34/72 и 13/78). 

 
    Бр. 09-5442/1    Директор,  

16 септември 2004 година       Бисера Јакимовска, с.р.  
               Скопје 
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