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Neni 33-b 
Drejtori, me mendim paraprak të Ministrisë për shoqëri 

informatike dhe administratë dhe pëlqim paraprak nga 
Ministria për arsim dhe shkencë miraton plan vjetor për 
punësim në konviktet studentore shtetërore për vitin e 
ardhshëm në pajtim me Ligjin për të punësuarit në sektorin 
publik." 

 
Neni 2 

Në nenin 37 paragrafi (2) ndryshon si vijon:   
“Për drejtor të konviktit shtetëror mund të zgjidhet 

personi i cili i plotëson këto kushte:  
1) është shtetas i Republikës së Maqedonisë;  
2) në momentin e emërimit me aktgjykim të 

plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose 
sanksion kundërvajtës ndalim për ushtrim të profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës;   

3 ka marrë së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të 
kryer VII/ të arsimit;  

4) ka minimum pesë vjet përvojë pune;  
5) posedon një nga certifikatat ose dëshmitë e pranuara 

ndërkombëtare vijuese për njohje aktive të gjuhës angleze 
jo më të vjetër se pesë vjet:   

- TOEFEL IBT së paku 74 pikë,  
- IELTS (IELTS) – së paku 6 pikë,   
- ILEC (ILEC) (Cambridge English: Legal ) - së paku 

niveli B2 (B2),   
- FCE (FCE) (Cambridge English: Firot) – i dhënë,   
- BULATS (BULATS) – së paku 60 pikë ose   
- APTIS (APTIS) – së paku niveli B2 (B2) dhe   
6) të ketë dhënë test psikologjik dhe test për integritet."  
 

Neni 3 
Në nenin 39 në paragrafin (2) fjalët: “Në shpalljen e 

publikuar publike në gazetat publike” zëvendësohen me 
fjalët: “Në shpalljen publike që publikohet në së paku tre 
gazeta ditore të cilat botohen në të gjithë territorin e 
Republikës së Maqedonisë, nga të cilat një nga gazetat që 
botohen në gjuhën që e flasin së paku 20% nga qytetarët që 
flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase.” 

 
Neni 4 

Drejtorët e konvikteve studentore shtetërore të zgjedhur 
deri në ditën e fillimit të zbatimit të neneve  2 dhe 3 të këtij 
ligji vazhdojnë ta ushtrojnë funksionin deri në skadimin e 
mandatit për të cilin janë të zgjedhur.  

 
Neni 5 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar 
të Ligjit për standardin e studentëve.  

 
Neni 6 

Dispozitat nga neni 1 i këtij ligji do të fillojnë të 
zbatohen me fillimin e zbatimit të Ligjit për të punësuarit 
në sektorin publik (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë ” numër 27/14) dhe Ligjit për nëpunës 
administrativë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë ” numër 27/14). 

Dispozitat nga nenet 2 dhe 3 të këtij ligji, do të fillojnë 
të zbatohen pas një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij 
ligji, përveç dispozitave nga neni 2 të këtij ligji që kanë të 
bëjnë me kushtin për njohje të gjuhës së huaj që do të 
fillojnë të zbatohen pas dy vitesh nga dita e hyrjes në fuqi 
të këtij ligji.  

 
Neni 7 

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

1172. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ  И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОТВОРЕНИТЕ ГРАЃАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТИ ЗА 

ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ 
 

Се прогласува Законот за изменување  и дополнува-
ње на Законот за отворените граѓански универзитети за 
доживотно учење,  

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 24 февруари 2014 година. 

   
      Бр. 07-1161/1                                Претседател 
24 февруари 2014 година       на Република Македонија,                       

     Скопје                                   Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
ЗАКОН 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ОТВОРЕНИТЕ ГРАЃАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТИ ЗА 

ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ 
 

Член  1 
Во Законот за отворените граѓански универзитети 

за доживотно учење („Службен весник на Република 
Македонија“ број 36/11),  во   членот   10  ставот  (2)  се 
менува и гласи: 

“За директор може да биде именувано лице кое ги 
исполнува следниве услови: 

1) е државјанин на Република Македонија;  
2) во моментот на именувањето со правосилна суд-

ска пресуда не му е изречена казна или прекршочна 
санкција забрана за вршење на професија, дејност или 
должност;  

3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС 
или завршен VII/1 степен  

4) има положен испит за директор за основно, од-
носно средно училиште; 

5) има минимум пет години работно искуство;  
6) поседува еден од следниве меѓународно призна-

ти сертификати или уверенија за активно познавање на 
англискиот јазик не постар од пет години:  

- ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода, 
- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,  
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмал-

ку Б2 (B2) ниво,  
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен, 
- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или 
- АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2) и  
7) има положено психолошки тест и тест за интег-

ритет.“ 
 

Член  2 
Во членот 12 став (2) по зборот „оглас“ се додаваат 

зборовите: „во најмалку три дневни весници кои се из-
даваат на целата територија на Република Македонија 
од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот 
што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои збо-
руваат службен јазик различен од македонскиот јазик.“ 
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Член 3 
Директорот на отворениот граѓански универзитет за 

доживотно учење именуван до денот на започнувањето на 
примената на овој закон продолжува да ја врши функција-
та до истекот на мандатот за кој е именуван. 

 
Член 4 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за отворените граѓански уни-
верзитети за доживотно учење. 

 
Член 5 

Одредбите од членот 1 од овој закон кои се однесу-
ваат на условот за познавање на странски јазик ќе за-
почнат да се применуваат по две години од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 6 

 Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе започне да се применува по една година 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 
PËR UNIVERSITETE TË HAPURA CIVILE PËR 

MËSIM TË PËRJETSHËM 
 

Neni 1 
Në Ligjin për universitete të hapura civile për mësim të 

përjetshëm ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" 
numër  36/11), në nenin 10 paragrafi (2) ndryshohet si 
vijon:  

"Drejtor mund të emërohet personi që i plotëson 
kushtet në vijim: 

1) është shtetas i Republikës së Maqedonisë;   
2) në momentin e emërimit me aktvendim të 

plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim apo 
sanksion i kundërvajtjes ndalim për kryerje të profesionit, 
veprimtarisë apo detyrës;   

3) ka fituar së paku 240 kredi sipas SETK apo ka 
mbaruar shkallë VII/1;   

4) ka të dhënë provimin për drejtor për shkollë fillore, 
përkatësisht shkollë të mesme;  

5) ka minimum pesë vjet përvojë pune;   
6) posedon njërën nga certifikatat ose dëshmitë vijuese 

të njohura ndërkombëtarisht për njohje aktive të gjuhës 
angleze jo më të vjetër se pesë vjet: 

- TOEFEL IBT së paku 74 pikë,  
- IELTS (IELTS) - së paku 6 pikë,  
- ILEC (ILEC) (Cambridge English:  Legal) - së paku 

niveli B2 (B2),  
- FCE (FCE) (Cambridge English:  First) - të dhënë,  
- BULATS (BULATS) - së paku 60 pikë apo  
- APTIS (APTIS) - së paku niveli B2 (B2) dhe  
7) ka të dhënë testin psikologjik dhe testin për 

integritet." 
 

Neni 2 
Në nenin 12 në paragrafin (2) pas fjalës "shpallje" 

shtohen fjalët: "në së paku tri gazeta ditore të cilat botohen 
në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë, nga të cilat 
njëra nga gazetat që botohen në gjuhën që e flasin së paku 
20% e qytetarëve të cilët flasin gjuhë zyrtare të ndryshme 
nga gjuha maqedonase.“ 

 
Neni 3 

Drejtori i universitetit të hapur civil për mësim të 
përjetshëm i emëruar deri në ditën e fillimit të zbatimit të 
këtij ligji vazhdon ta kryejë funksionin deri në kalimin e 
mandatit për të cilin është emëruar.  

Neni 4 
Autorizohet Komisioni Juridik-Ligjvënës i Kuvendit të 

Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar 
të Ligjit për universitete të hapura civile për mësim të 
përjetshëm.  

 
Neni 5 

Dispozitat e nenit 1 të këtij ligji që kanë të bëjnë me 
kushtin për njohjen e gjuhës së huaj do të fillojnë të 
zbatohen pas dy vitesh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij 
ligji.  

 
Neni 6 

 Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", kurse do 
të fillojë të zbatohet pas një viti nga dita e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji. 

__________ 
1173. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ  И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Се прогласува Законот за изменување  и дополнува-

ње на Законот за основното образование,  
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 24 февруари 2014 година. 
   

      Бр. 07-1162/1                                Претседател 
 24 февруари 2014 година      на Република Македонија,                       

    Скопје                                   Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
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“ број 103/2008, 33/10, 
116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12 и 24/13), во 
членот 62 став (2) по зборот „за“ се додаваат зборо-
вите: „ исхраната и за“. 

 
Член  2 

Во членот 79-а по ставот (8) се додава нов став (9), 
кој гласи: 

„(9) Висината на трошоците за стекнување на педа-
гошко-психолошката и методската подготовка на акреди-
тираните високообразовни установи ја утврдува министе-
рот врз основа на реалните трошоци за стекнување на пе-
дагошко-психолошката и методската подготовка.“ 

 
Член  3 

По членот 79-а се додаваат пет нови членови 79-б, 
79-в, 79-г, 79-д и 79-ѓ, кои гласат: 

 
„Член 79-б 

Во основното училиште работните места на врабо-
тените се: 

- административни службеници, 
- даватели на јавни услуги во основното образова-

ние и 
- помошно-технички лица. 


