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Neni 11
Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvenes i Kuvendit 

të Republikes së Maqedonise që të percaktoje tekst të spa-
struar të Ligjit për libra shkollore për arsimin fillor dhe të 
mesem.

Neni 12
Ky ligj hyn në fuqi në diten e botimit në "Gazeten Zyr-

tare të Republikes së Maqedonise".
___________

751.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Републи-
ка Македонија издаваат

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  
СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за стручно образование и обука,

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 12 февруари 2013 година.

Бр. 07-846/1 Претседател
12 февруари 2013 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 ЗАКО-
НОТ ЗА  СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

Член 1
Во Законот за стручно образование и обука („Служ-

бен весник на Република Македонија” број 71/2006, 
117/2008, 148/2009 и 17/11), во членот 7 по алинејата 7 
се додаваат четири нови алинеи 8, 9, 10 и 11, кои гласат:

„- по предлог на Центарот, а по претходно обезбеде-
но позитивно мислење од Бирото за развој на образова-
нието, донесува концепции за сите видови на стручно 
образование и обука,

- по предлог на Центарот, а по претходно обезбеде-
но позитивно мислење од Бирото за развој на образова-
нието, донесува испитни програми за завршен испит и 
државна матура изготвени согласно со стандардите за 
спроведување на испитите на крајот на секој вид на 
стручно образование и обука,

- по предлог на Центарот донесува стандарди за по-
стигнувањата на учениците по стручно образование и 
обука и

- по предлог на Центарот, а по претходно обезбеде-
но позитивно мислење од Советот за стручно образова-
ние и обука, донесува стандарди за образовни профили 
и стандарди за струки.“

Алинејата 8 која станува алинеја 12 се брише.

Член 2
Во членот 8 алинејата 5 се менува и гласи:

„- по предлог на Министерството, а по претходно 
позитивно мислење на Советот, донесува стандарди на 
занимања изготвени од Центарот,“.

По алинејата 7 се додава нова алинеја 8, која гласи:
„- ја утврдува Листата на стандарди на занимања за 

стручно образование и обука и ја објавува во „Службен 
весник на Република Македонија,“.

Член 3
Во членот 9 став 8 по алинејата 4 се додаваат две но-

ви алинеи  5 и 6, кои гласат:
„- дава мислење за стандардите на занимање до Ми-

нистерството,
- дава мислење за стандардите за образовните про-

фили и стандарди за струки до Министерството,“.

Член 4
Во членот 32 став 1 по алинејата 24 се додаваат две 

нови алинеи 25 и 26, кои гласат:
„- предлага стандарди за постигнувањата на учени-

ците по стручно образование и обука и
- предлага стандарди за образовни профили и стан-

дарди за струки.“

Член 5
Во членот 36 став 1 алинеи 1 и 2 зборот „седум“ се 

заменува со зборот „пет“.
Во ставот 1 алинеја 2 точката на крајот од реченица-

та се брише и се додаваат зборовите: „и децентрализа-
цијата.“

Член 6
Во членот 36-а став 1 алинеи 1 и 2 зборот „седум“ 

се заменува со зборот „пет“.
Во ставот 1 алинеја 2 точката на крајот од реченица-

та се брише и се додаваат зборовите: „и децентрализа-
цијата.“

Член 7
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“.
___________

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT 

PËR ARSIM DHE TRAJNIM PROFESIONAL

Neni 1
Në Ligjin për arsim dhe trajnim profesional ("Gazeta 

Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 71/2006, 
117/2008, 148/2009 dhe 17/11), në nenin 7 pas alinese 7 
shtohen kater aline të reja 8, 9, 10 dhe 11, si vijojne:

"- me propozim të Qendres, e me mendim pozitiv të 
marre paraprakisht nga Byroja për Zhvillim të Arsimit, mi-
raton koncepte për të gjitha llojet e arsimit dhe trajnimit 
profesional,

- me propozim të Qendres, e me mendim pozitiv të mar-
re paraprakisht nga Byroja për Zhvillim të Arsimit, miraton 
programe të provimeve për provim perfundimtar dhe matu-
re shteterore, të pergatitura në pajtim me standardet për rea-
lizimin e provimeve në fund të çdo lloji të arsimit dhe traj-
nimit profesional,

- me propozim të Qendres, miraton standarde për arrit-
jet e nxenesve në arsimin dhe trajnimin profesional,
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- me propozim të Qendres, e me mendim pozitiv të mar-
re paraprakisht nga Keshilli për Arsim dhe Trajnim Profesi-
onal, miraton standarde për profile arsimore dhe standarde 
për dege profesioni".

Alineja 8 që behet aline 12 shlyhet. 

Neni 2
Në nenin 8 alineja 5 ndryshohet si vijon: 
"- me propozim të Ministrise, e me mendim pozitiv pa-

raprak të Keshillit, miraton standarde të profesioneve të per-
gatitura nga Qendra,".

Pas alinese 7 shtohet alineja e re 8, si vijon:
"- e percakton Listen e standardeve të profesioneve për 

arsim dhe trajnim profesional dhe e shpall në "Gazeten Zyr-
tare e Republikes së Maqedonise,"

Neni 3
Në alinene 9 paragrafi 8 pas alinese 4 shtohen dy aline 

të reja 5 dhe 6, si vijojne:
"- jep mendim për standardet e profesionit në Ministri,
 - jep mendim për standardet për profilet arsimore dhe 

standardet për dege profesioni në Ministri".

Neni 4
Në nenin 32 paragrafi 1 pas alinese 24 shtohen dy aline 

te reja 25 dhe 26, si vijojne:
"- propozon standarde për arritjet e nxenesve në arsi-

min dhe trajnimin profesional dhe
- propozon standarde për profile arsimore dhe standar-

de për dege profesioni."

Neni 5
Në nenin 36 paragrafi 1 alinete 1 dhe 2 fjala "shtate" ze-

vendesohet me fjalen "pese".
Në paragrafin 1 alineja 2 pika në fund të fjalise fshihet 

dhe shtohen fjalet: "dhe decentralizimi."

Neni 6
Në nenin 36-a paragrafi 1 në alinete 1 dhe 2 fjala "shta-

te" zevendesohet me fjalen "pese".
Në paragrafin 1 alineja 2 pika në fund të fjalise fshihet 

dhe shtohen fjalet: "dhe decentralizimi."

Neni 7
Ky ligj hyn në fuqi në diten e botimit në "Gazeten Zyr-

tare të Republikes së Maqedonise".
____________

752.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Републи-
ка Македонија издаваат

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НА-

УЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за научно-истражувачката дејност,

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 12 февруари  2013 година.

Бр. 07-847/1 Претседател
12 февруари 2013 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 НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА 
ДЕЈНОСТ

Член 1
Во Законот за научно-истражувачката дејност 

(„Службен весник на Република Македонија” број 
46/2008, 103/2008, 24/11 и 80/12), насловот пред членот 
6 се менува и гласи: „Национална програма за високо 
образование и научно-истражувачка дејност на Репуб-
лика Македонија“.

Член 2
Во членот 6 ставот 1 се менува и гласи:
„Националната програма за високо образование и 

научно-истражувачка дејност на Република Македони-
ја (во натамошниот текст: националната програма) про-
излегува од националните развојни стратешки докумен-
ти на Република Македонија.“

Член 3
Во членот 8 ставот 1 се менува и гласи:
„Националната програма ја донесува Собранието на 

Република Македонија на предлог на Владата на Репуб-
лика Македонија (во натамошниот текст: Владата) за 
период од четири години, а по претходно мислење на 
Националниот совет за високо образование, наука, ино-
вации и технологија (во натамошниот текст: Национал-
ниот совет), МАНУ и Интеруниверзитетската конфе-
ренција.“ 

Член 4
Членовите 9, 10, 11 и 12 се бришат.

Член 5
Во членот 23 ставови 3 и 4 зборот „Советот“ се за-

менува со зборовите: „Националниот совет“.

Член 6
Во членот 50 став 2 зборовите: „Националниот ко-

митет за развој“ се заменуваат со зборовите: „Нацио-
налниот совет“.

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:
„Начинот на финансирањето на организација на на-

учни собири и учество на домашни научни истражува-
чи на меѓународни научни собири и студиски престои 
во странство го пропишува министерот.“

Ставот 5 станува став 6.

Член 7
Министерството без објавување на јавен конкурс ќе 

исплати средства за еднократни надоместоци за израбо-
тка на магистерски и докторски трудови по барања под-
несени во периодот од 15 април 2008 до 8 февруари 
2012 година за кандидатите кои ги исполнуваат следни-
ве услови: магистерскиот, односно докторскиот труд 
да му е прифатен за изработка од Наставно-научниот, 
односно Научниот совет на установата каде што е при-
јавен, на денот на поднесувањето на барањето кандида-
тот да не бил постар од 30 години за изготвување на ма-
гистерскиот, односно 38 години за докторскиот труд и 
на денот на поднесувањето на барањето да не е одбра-
нет магистерскиот, односно докторскиот труд.

Член 8
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“.


