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Назив на закон: Закон за средно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 
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Субјекти на надзор: Средни училишта основани од Град Скопје   

Надлежна инспекциска служба: Овластен просветен инспектор на Град Скопје 

 

Податоци за субјектот на надзор 

 

Податоци за инспекцискиот надзор 

 

Број на член Законска обврска / барање Усогласеност Прекршочна одредба Забелешка 

Назив на глава / оддел од прописот: Запишување на ученици во јавните средни училишта  

Член 42 Став 1 

Закон за 
средното 
образование 

Дали запишувањето во средните 

училишта на Градот Скопје се врши по 

пат на конкурс кој го објавува 

Министерството за образование и 

наука во средствата за јавно 

информирање најдоцна до 31 март, по 

претходно доставен предлог од 

Градот Скопје? 

Да ☐  Не ☐ Глоба во износот од 1200 

евра во денарска 

противредност на  средното 

училиште и  30% од 

одмерената казна за 

директорот на училиштето. 

 



Член 42 Став 4 

Закон за 
средното 
образование 

Дали при запишувањето во прва 

година учениците се определуваат за 

образование на одреден план и 

програма? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба  

 

Член 44 Став 1 

Закон за 
средното 
образование  

Дали во прва година во јавното 

училиште имате запишано ученик кој 

не ги исполнува условите за редовен 

ученик во јавно училиште? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба  

 

Член 42 Став 4 

Закон за 
средното 
образование 

Дали во прва година во јавното 

училиште како редовен ученик  имате 

запишано ученик со посебни 

образовни потреби  кое е постаро од 

25 години? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба  

 

Член 42 Став 5 

Закон за 
средното 
образование 

Дали кога при запишување на ученици 

во прва година на образование во 

јавното училиште се пријавени повеќе 

ученици од  бројот утврден со 

Конкурсот, се применуваат 

дополнителни критериуми за 

запишување? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба  

 

Член 42 Став 6 

Закон за 
средното 
образование  

Дали како дополнителни критериуми 

за упис на учениците се бараат 

дипломи од меѓународни и републички 

натпревари, запишани во додаток на 

свидетелство и квалификационен 

испит на знаење? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба  

 

Член 43 Став 1  

Закон за 
средното 

Дали во училиштето се запишани 

ученици кои завршиле основно 

училиште во странство?  

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба  

 



образование 

Член 43 Став 1 

Закон за 
средното 
образование 

Дали запишаните ученици кои 

завршиле основно училиште во 

странство имаат нострифицирано 

свидетелството стекнато во 

странство? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба  

 

Член 3 Став 1 

Закон за 
средното 
образование 

Дали училиштето ги пријавува 

незапишаните ученици и  ученици кои 

не посетуваат редовна настава од 

неоправдани причини подолг 

временски период до овластениот 

просветен инспектор на Град Скопје? 

Да ☐  Не ☐ Глоба во износот од 600 до 

800 евра во денарска 

противвредност на  

родителот 

 

Член 28 Став 2 

Закон за 

средното 

образование 

Дали бројот на ученици во 

паралелките не може да биде помал 

од 25 и поголем од 34 ученици? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба  

 

Член 28 Став 3 

Закон за 

средното 

образование 

Дали паралелка може да се формира 

и со помал број на ученици, по 

добиена согласност од основачот, а по 

претходно позитивно мислење на 

Министерството за образование и 

наука? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба  

 

 

Назив на глава / оддел од прописот:  Орган на управување на  средните училишта 

Член 88 Став 1 

Закон за 
средното 

Дали училиштето има формирано 

Орган на управување на  средното 

училиште - училишен одбор? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидено 

прекршочна одредба  

 



образование 

Член 88 Став 2 

Закон за 
средното 
образование 

Дали Училишниот одбор во јавното 
средно училиште е составен од 12 
члена, и тоа: четири претставника од 
наставниците, три претставника од 
родителите, односно старателите на 
учениците, три претставника од 
основачот и по еден претставник од 
Министерството и од деловната 
заедница? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидено 

прекршочна одредба  

 

Член 88 Став  5 

Закон за 
средното 
образование 

Дали, училиштето поседува соодветна 
релевантна документација за изборот 
на членовите на училишниот одбор од 
редот на основачот ? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидено 

прекршочна одредба  

 

Член 88 Став  6 

Закон за 
средното 
образование 

Дали, училиштето поседува соодветна 
релевантна  документација за изборот 
на членот на училишниот одбор, 
претставник на Министерството  за 
образование и наука? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидено 

прекршочна одредба  

 

Член 88 Став  6 

Закон за 
средното 
образование 

Дали, училиштето поседува соодветна 
релевантна документација за изборот 
на членови на училишниот одбор од 
редот на родителите? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидено 

прекршочна одредба  

 

Член 88 Став  6 

Закон за 
средното 
образование 

Дали, училиштето поседува соодветна 
релевантна документација за изборот 
на членовите на училишниот одбор од 
редот на наставниците ? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидено 

прекршочна одредба  

 

Член 88 Став  6 

Закон за 
средното 

 Дали, училиштето поседува 
соодветна релевантна  документација 
за изборот на членот на училишниот 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидено 

прекршочна одредба  

 



образование одбор, претставник на деловната 
заедница? 

Член 88 Став  6  

Закон за 
средното 
образование 

Дали членовите на училишниот одбор 
од редот на основачот имаат валиден 
мандат? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидено 

прекршочна одредба  

 

Член 88 Став  6  

Закон за 
средното 
образование 

Дали членот на училишниот одбор од 
редот на Министерството  за 
образование и наука има валиден 
мандат? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидено 

прекршочна одредба  

 

Член 88 Став  6  

Закон за 
средното 
образование 

Дали членот на училишниот одбор од 
редот на Деловната заедница има 
валиден мандат? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидено 

прекршочна одредба  

 

Член 88 Став  6 

Закон за 
средното 
образование 

Дали членовите на училишниот одбор 
од редот на наставниците  имаат 
валиден мандат? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидено 

прекршочна одредба  

 

Член 88 Став  7 

Закон за 
средното 
образование 

Дали членовите на училишниот одбор 
од редот на родителите/старателите  
имаат валиден мандат? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидено 

прекршочна одредба  

 

Член 88 Став  9 

Закон за 
средното 
образование 

Дали училишниот одбор од редот на 
своите членови има избрано 
претседател? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидено 

прекршочна одредба  

 



Член 88 Став 

10 

Закон за 
средното 
образование 

Дали одлуките на училишниот одбор 
се донесуваат со мнозинство гласови 
од вкупниот број членови на одборот 
кои имаат право на учество при 
гласањето и донесувањето на 
Одлуките? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидено 

прекршочна одредба  

 

Член 89-а 

Став 1 

Закон за 
средното 
образование 

Дали Училишниот одбор има донесено 
Статут на училиштето? 
 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидено 

прекршочна одредба  

 

Член 89-а 

Став 1 

Закон за 
средното 
образование 

Дали Училишниот одбор има донесено 
Деловник за работа? 
 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидено 

прекршочна одредба  

 

Член 89-а 

Став 1 

Закон за 
средното 
образование 

Дали Училишниот одбор објавува 
јавен оглас за избор на директор на 
училиштето? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидено 

прекршочна одредба  

 

Член 89-а 

Став 1 

Закон за 
средното 
образование 

Дали Училишниот одбор врши 
интервју со кандидатите за директор? 
 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидено 

прекршочна одредба  

 

Член 89-а 

Став 1 

Закон за 

Дали Училишниот одбор врши избор 
на директор од пријавените кандидати 
на објавен јавен оглас за именување 
на директор? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидено 

прекршочна одредба  

 



средното 
образование 

Член 89-а 

Став 1 

Закон за 
средното 
образование 

Дали Училишниот одбор одлучува по 
приговорите и жалбите на 
вработените во училиштето? 
 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидено 

прекршочна одредба  

 

Член 89-а 

Став 1 

Закон за 
средното 
образование 

Дали Училишниот одбор одлучува по 
жалбите на ученици, родители, 
односно старатели на учениците? 
 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидено 

прекршочна одредба  

 

Член 89-а 

Став 1 

Закон за 
средното 
образование 

Дали Училишниот одбор предлага 
годишен финансиски план до 
основачот? 
 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидено 

прекршочна одредба  

 

Член 89-а 

Став 1 

Закон за 
средното 
образование 

Дали Училишниот одбор предлага 
завршна сметка до основачот? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидено 

прекршочна одредба  

 

Член 89-а 

Став 1 

Закон за 
средното 
образование 

Дали Училишниот одбор разгледува и 
други прашања утврдени со статутот 
на  средното училиште? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидено 

прекршочна одредба  

 



Назив на глава / оддел од прописот:  Училишни екскурзии на учениците од средните училишта 

24-а 

Став 1 

Законот за 
средното 
образование  

Дали ученичките екскурзии се 

планирани со Годишната програма за 

работа  на училиштето? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба  

 

Правилник за начинот на изведување на училишните екскурзии на учениците од средните училишта 

Член 6 

Правилник 

 

Дали со Годишната програма за 

работа на училиштето со опфаќа и 

планот и содржината на екскурзиите 

кои подразбираат реализација на 

делови од наставниот план и 

наставните програми? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба 

 

Член 6 

Правилник 

Дали Училишниот одбор со одлука 

формира стручен тим за подготовка на 

програмата за училишните екскурзии 

за тековната учебна година? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба 

 

Член 6 

Правилник 

Дали стручниот тим го сочинуваат 

директорот на училиштето, 

раководителот на екскурзијата, 

класните раководители, стручните 

соработници и дел од наставниците 

кои реализираат настава во траење од 

најмалку една година во паралелките 

кои одат на екскурзијата? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба 

 



Член 6 

Правилник 

 

Дали директорот на училиштето 

именува раководител на училишната 

екскурзија од редот на наставниците 

кои реализираат настава во 

паралелките со кои ќе се изведе 

училишната екскурзија? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба 

 

Член 6 

Правилник 

 

Дали програмата за училишната 

екскурзија треба да содржи податоци 

за: воспитно образовните цели, 

задачите, содржините и активностите, 

раководителот на екскурзијата, 

наставниците и учениците, 

времетраењето, локациите за посета 

и правците на патување, техничката 

организација и начинот на 

финансирање? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба 

 

Член 7 

Правилник 

Дали за секоја програма за училишни 

екскурзии која ја изработува стручниот 

тим одделно мислење даваат Советот 

на родителите и Бирото за развој на 

образованието? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба 

 

Член 8 Став 1 

Правилник 

Дали училишната екскурзија се 

организира и изведува во согласност 

од најмалку 30% од родителите на 

учениците кои се опфатени со 

екскурзијата? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба 

 

Член 8 Став 2 
Дали за учениците кои не учествуваат 

или не одат на екскурзија училиштето 
Да ☐  Не ☐ Не е предвидена  



Правилник организира настава? прекршочна одредба 

Член 9 Став 1 

Правилник 

Дали стручниот тим изготвува Кодекс 

на однесување на учениците за време 

на училишните екскурзии? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба 

 

Член 9 Став 2 

Правилник 

Дали врз основа на Кодексот на 

однесување ученикот и неговиот 

родител/старател потпишуваат изјава 

со која ќе се почитуваат одредбите од 

кодексот? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба 

 

Член 9 Став 3 

Правилник 

Дали потпишаната изјава ученикот му 

ја предава на класниот раководител 

најдоцна три дена пред изведувањето 

на екскурзијата? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба 

 

Член 13 Став 5 

Правилник 

Дали родителот/старателот ги 

надоместува сите финансиски 

трошоци за екскурзијата? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба 

 

Член 13 Став 6 

Правилник 

Дали завршната екскурзија трае 

најмногу шест дена, со најмалку три 

ноќевања? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба 

 

Член 19 Став 1 

Правилник 

 

Дали за избор на правен субјект за 

изведување на екскурзии училиштето 

спроведува постапка за прибирање 

понуди со објавување на јавен оглас 

во најмалку два дневни весника? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба 

 

Член 19 Став 1 
Дали училиштето јавниот оглас го 

истакнува и на видно место на влезот 
Да ☐  Не ☐ Не е предвидена  



Правилник во училишната зграда? прекршочна одредба 

Член 19 Став 2 

Правилник 

Дали постапката ја спроведува 

Комисија формирана со одлука на 

Училишниот одбор? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба 

 

Член 19 Став 2 

Правилник 

Дали Комисијата е составена од пет 

членови и тоа три члена од редот на 

Советот на родители и два члена од 

редот на наставниците?  

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба 

 

Член 19 Став 2 

Правилник 

 

Дали претседател на Комисијата е 

еден од членовите на Комисијата од 

Советот на родители? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба 

 

Член 19 Став 7 

Правилник 

Дали Комисијата ќе пристапи кон 

евалуација доколку е добиена 

најмалку една понуда? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба 

 

Член 19 Став 7 

Правилник 

Дали Комисијата спроведува 

евалуација, подготвува извештај од 

евалуација и дава предлог за избор на 

најповолен понудувач или предлог за 

поништување на постапката во рок од 

пет работни дена од денот утврден 

како краен рок за доставување 

понуди? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба 

 

Член 19 Став 8 

Правилник 

Дали Училишниот одбор во рок од пет 

работни дена донесува одлука за 

избор или одлука за поништување на 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба 

 



постапката? 

Член 21 Став 1 

Правилник 

Дали критериум за доделување на 

договор за изведување на училишните 

екскурзии, е најниската цена?  

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба 

 

Член 21 Став 4 

Правилник 

Дали Комисијата смее да утврдува 

дополнителни минимални услови во 

јавниот оглас за прибирање понуди? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба 

 

Член 22 Став 1 

Правилник 

Дали на неизбраните понудувачи им е 

овозможено право на жалба?  
Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба 

 

Член 22 Став 1 

Правилник 

Дали  од страна на неизбраните 

понудувачи е запазен рокот за жалба  

од осум дена од денот на добивањето 

на одлуката за избор на најповолна 

понуда? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба 

 

Член 22 Став 1 

Правилник 

Дали жалбите на неизбраните 

понудувачи се доставени преку 

училиштето, до Градоначалникот на 

Град Скопје? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба 

 

Член 23 Став 1 

Правилник 

Дали класните раководители ги 

запознаваат родителите за 

извршениот избор за најповолен 

понудувач? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба 

 

Член 24 Став 1 

Правилник 

Дали директорот на училиштето 

склучува договор со понудувачот кој 

понудил најниска цена? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба 

 



Член 24 Став 2 

Правилник 

 

Дали договорот кој го склучува 

директорот на училиштето со 

понудувачот треба да содржи 

поединечна и вкупна цена на услугата, 

услови за сместување, мени за 

исхрана и превоз, патничко и 

здравствено осигурување на 

учениците, начинот на плаќање, 

водичи, број на наставници и лекар, 

поволности за учениците кои 

потекнуваат од социјално загрозени 

семејства?  

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба 

 

Член 25 Став 2 

Правилник 

 

Дали еден ден пред реализација на 

екскурзијата, директорот од 

превозникот кој го изведува превозот 

треба да добие доказ за техничка 

исправност на возилото за јавен 

превоз? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба 

 

Член 26 Став 1 

Правилник 

 

Дали непосредно пред реализацијата, 

а најдоцна седум дена пред 

изведувањето на екскурзијата, 

класните раководители организираат 

состанок со учениците и нивните 

родители/старатели? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба 

 

Член 27 Став 1 

Правилник 

 

Дали директорот го одобрува 

патувањето доколку автобусот не ги 

исполнува минималните услови во 

поглед на техничката исправност, 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба 

 



потребниот број на седишта и доколку 

автобусот не е климатизиран? 

Член 28 Став 1 

Правилник 

 

Дали класните раководители треба да 

добијат од родителите/старателите 

податоци за здравствената состојба 

на учениците? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба 

 

Член 29 Став 1 

Правилник 

 

Дали непосредно по реализирањето 

на екскурзиите, а најдоцна во рок од 

три дена, стручниот тим поднесува 

извештај за реализираната училишна 

екскурзија? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба 

 

Член 29 Став 2 

Правилник 

 

Дали извештајот го разгледува 

Наставничкиот совет и Советот на 

родители, а го усвојува Училишниот 

одбор? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА 

 

Назив на закон: Закон за наставници и стручни соработници во основните и средните училишта („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 10/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17)   

Субјекти на надзор: Средни училишта основани од Град Скопје   

Надлежна инспекциска служба: Овластен просветен инспектор на Град Скопје 

 

Податоци за субјектот на надзор 

 

Податоци за инспекцискиот надзор 

 

Број на член Законска обврска / барање Усогласеност Прекршочна одредба Забелешка 

Назив на глава / оддел од прописот: Исполнетост на условите за избор на наставници и стручни соработници 

по објавен јавен оглас 

Член 9 Став 1 

Закон за 
наставници и 
стручни 
соработници во 
основните и 
средните 
училишта 

Дали, изборот на наставници и стручни 

соработници во средните училишта на 

Град Скопје се врши по пат на јавен 

оглас, по претходно одобрени 

согласности за вработување на лица на 

определено време доставени од 

Министерство за образование и наука? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба  

 

Член 10 Став 1 

Закон за 
наставници и 

Дали, јавниот оглас се објавува во 

најмалку два дневни весника од кои 

најмалку во по еден од весниците што 

се издаваат на македонски јазик и од 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна  

 



стручни 
соработници во 
основните и 
средните 
училишта 

весниците што се издават на јазикот што 

го зборуваат најмалку 20% од граѓаните 

кои зборуваат службен јазик различен 

од македонскиот јазик? 

Член 3  Став 1  

Закон за 
наставници и 
стручни 
соработници во 
основните и 
средните 
училишта 

Дали лице кое се стекнало со високо 

образование со најмалку 240 ЕКТС, 

односно ниво на квалификација VIA од 

македонската рамка на квалификации на 

наставна група на студии, е државјанин 

на РСМ, има положено стручен испит, го 

познава македонскиот јазик и неговото 

кирилско писмо и јазикот и писмото на 

кој ќе ја изведува наставата може да се 

вработи во средно училиште? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна  

 

Член 3 Став 1   

Член 4  Став 1 

Закон за 
наставници и 
стручни 
соработници во 
основните и 
средните 
училишта 

Дали лице кое се стекнало со високо 

образование со најмалку 240 ЕКТС, 

односно ниво на квалификација VIA од 

македонската рамка на квалификации на 

ненаставна група на студии, е 

државјанин на РСМ, има положено 

стручен испит, го познава македонскиот 

јазик и неговото кирилско писмо и 

јазикот и писмото на кој ќе ја изведува 

наставата се има стекнато со 

педагошка, психолошка и методска 

подготовка на акредитирани 

високообразовни установи, може да се 

вработи во средно училиште? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна  

 



Член 6 Став 2 

Закон за 
наставници и 
стручни 
соработници во 
основните и 
средните 
училишта 

Дали видот и степенот на стручната 

подготовка на лицата кои остваруваат 

воспитно-образовна дејност е во 

согласност со нормативот за наставен 

кадар за соодветните наставни 

програми, донесени од страна на 

министерот, а на предлог на Бирото на 

развој на образованието, односно 

Центарот за стручно образование и 

обука? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна  

 

Член 10 Став 3 

Закон за 
наставници и 
стручни 
соработници во 
основните и 
средните 
училишта 

Дали, кандидатите пријавени на јавниот 

оглас кои имаат повисок степен на 

соодветно високо образование и 

повисок успех на додипломски студии 

имаат предност? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна  

 

Член 11 Став 1 

Закон за 
наставници и 
стручни 
соработници во 
основните и 
средните 
училишта 

Дали доколку на јавниот оглас не се 

пријави лице кое се стекнало со високо 

образование со најмалку 240 ЕКТС, 

односно ниво на квалификација VIA од 

македонската рамка на квалификации на 

ненаставна група на студии, е 

државјанин на РСМ, има положено 

стручен испит, го познава македонскиот 

јазик и неговото кирилско писмо и 

јазикот и писмото на кој ќе ја изведува 

наставата, може да заснова работен 

однос на определено време до крајот на 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна  

 



учебната година лице кое се јавило на 

јавниот оглас за наставник? 

Член 12 Став 1 

Закон за 
наставници и 
стручни 
соработници во 
основните и 
средните 
училишта 

Дали изборот на наставниците го врши 

директорот на училиштето, а по предлог 

на Училишниот одбор? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба  

 

Член 12 Став 2 

Закон за 
наставници и 
стручни 
соработници во 
основните и 
средните 
училишта 

Дали училишниот одбор, при 

изготвувањето на предлогот за избор на 

наставници задолжително треба да ги 

земе во предвид кандидатите кои имаат 

повисок степен на соодветно високо 

образование и повисок успех на 

додипломски студии имаат предност? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА 

 

Назив на закон: Закон за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/05, 117/08, 

17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15, 30/16)   

Субјекти на надзор: Ученички домови основани од Град Скопје   

Надлежна инспекциска служба: Овластен просветен инспектор на Град Скопје 

 

Податоци за субјектот на надзор 

 

Податоци за инспекцискиот надзор 

 

Број на член Законска обврска / барање Усогласеност Прекршочна одредба Забелешка 

Назив на глава / оддел од прописот:  Орган на управување на  јавниот ученички дом 

Член 58 Став 1 

Закон за 
ученичкиот 
стандард 

Дали ученичкиот дом има формирано 

Орган на управување на  - Управен 

одбор? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба  

 

Член 58 Став 2 

Закон за 
ученичкиот 
стандард 

Дали Управниот одбор на јавниот 

ученички дом е составен од 7 члена, 

и тоа: двајца претставници од 

наставниците и стручните 

соработници, еден претставник 

родителите, односно старателите на 

учениците, три претставници од 

основачот  и еден претставник од 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба  

 



Министерството за образование и 

наука? 

Член 58 Став 3 

Закон за 

ученичкиот 

стандард 

Дали претставниците на родителите, 

односно старателите на учениците, 

основачот и од Министерството за 

образование и наука во Управниот 

одбор се од редот на вработените? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба  

 

Член 58 Став 4 

Закон за 
ученичкиот 
стандард 

Дали, ученичкиот дом поседува 

соодветна  и релевантна 

документација за изборот на 

членовите на Управниот одбор од 

редот на основачот ? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба  

 

Член 58 Став 4 

Закон за 
ученичкиот 
стандард 

Дали, ученичкиот дом поседува 

соодветна и релевантна  

документација за изборот на членот 

на Управниот одбор, претставник на 

Министерството  за образование и 

наука? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба  

 

Член 58 Став 4 

Закон за 
ученичкиот 
стандард 

Дали, ученичкиот дом поседува 

соодветна и релевантна 

документација за изборот на членот 

на Управниот одбор од редот на 

родителите/старателите? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба  

 

Член 58 Став 4 

Закон за 
ученичкиот 
стандард 

Дали, ученичкиот дом поседува 

соодветна и релевантна 

документација изборот на членовите 

на Управниот одбор од редот на 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба  

 



наставниците и стручните 

соработници?  

Член 58 Став 6 

Закон за 
ученичкиот 
стандард 

Дали членовите на Управниот одбор 

од редот на основачот имаат валиден 

мандат? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба  

 

Член 58 Став 6 

Закон за 
ученичкиот 
стандард 

Дали членот на Управниот одбор од 

редот на Министерството  за 

образование и наука има валиден 

мандат? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба  

 

Член 58 Став 6 

Закон за 
ученичкиот 
стандард 

Дали членовите на Управниот одбор 

од редот на наставниците и стручните 

соработници  имаат валиден мандат? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба  

 

Член 58 Став  7 

Закон за 
ученичкиот 
стандард 

Дали членовите на Управниот одбор 

од редот на родителите/старателите  

имаат валиден мандат? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба  

 

Член 58 Став  8 

Закон за 
ученичкиот 
стандард 

Дали Управниот одбор од редот на 

своите членови има избрано 

претседател? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба  

 

Член 58 Став 9 

Закон за 
ученичкиот 
стандард 

Дали одлуките на Управниот одбор се 

донесуваат со мнозинство гласови од 

вкупниот број членови на одборот? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба  

 



Член 60 Став 1 

Закон за 
ученичкиот 
стандард  

Дали Управниот одбор донесува 

Статут на ученичкиот дом? 

 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба  

 

Член 60 Став 2 

Закон за 
ученичкиот 
стандард 

Дали Управниот одбор предлага 

годишна програма за работа на 

ученичкиот дом? 

 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба  

 

Член 60 Став 3 

Закон за 
ученичкиот 
стандард 

Дали Управниот одбор предлага 

годишен финансиски план до 

основачот? 

 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба  

 

Член 60 Став 4 

Закон за 
ученичкиот 
стандард 

Дали Управниот одбор предлага 

завршна сметка до основачот? 
Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба  

 

Член 60 Став 5 

Закон за 
ученичкиот 
стандард 

Дали Управниот одбор објавува јавен 

оглас за избор на директор на 

ученичкиот дом? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба  

 

Член 60 Став 6 

Закон за 
ученичкиот 
стандард 

Дали Управниот одбор врши интервју 

со кандидатите за директор? 

 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба  

 

Член 60 Став 7 
Дали Управниот одбор од 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена  



Закон за 
ученичкиот 
стандард 

пријавените кандидатите на 

објавениот јавен оглас за именување 

на директор му предлага на 

Градоначалникот на Град Скопје еден 

кандидат? 

прекршочна одредба  

Член 60 Став 9 

Закон за 
ученичкиот 
стандард 

 Дали Управниот одбор одлучува по 

приговорите и жалбите на 

вработените во ученичкиот дом? 

 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба  

 

Член 60 Став 10 

Закон за 
ученичкиот 
стандард 

Дали Управниот одбор одлучува по 

жалбите на ученици, родители, 

односно старатели на ученици? 

 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба  

 

Член 60 Став 11 

Закон за 
ученичкиот 
стандард 

Дали Управниот одбор разгледува и 

други прашања утврдени со статутот 

на  ученичкиот дом? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба  

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА 

 

Назив на закон: Закон за стручно образование и обука („Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/06, 

117/08, 148/09, 17/11, 24/13, 137/13, 41/14, 145/15, 55/16 )   

Субјекти на надзор: Средни училишта основани од Град Скопје    

Надлежна инспекциска служба: Овластен просветен инспектор на Град Скопје 

 

Податоци за субјектот на надзор 

 

Податоци за инспекцискиот надзор 

 

Број на член Законска обврска / барање Усогласеност Прекршочна одредба Забелешка 

Назив на глава / оддел од прописот: Услови за реализација на практична настава 

Член 7 став 1 

Закон за 
стручно 
образование 
и обука 

Дали училиштето има верификација за 

исполнетоста на условите во однос на 

просторот, опремата и соодветен кадар за 

образовниот профил за кој е предвидена 

реализација на практична настава? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба 

според законот за 

стручно образование и 

наука 

 

Член13 став1 

Закон за 
стручно 
образование 
и обука  

Дали работодавецот може да врши практична 

обука за ученици доколку ги исполнува 

условите во однос на просторот, опремата и 

соодветен наставен кадар?  

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба 

според законот за 

стручно образование и 

наука 

 



Член13 став4 

Закон за 
стручно 
образование 
и обука 

Дали верификацијата на исполнетоста на 

условите во однос на просторот, опремата и 

соодветен кадар ја вршат Коморите? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба 

според законот за 

стручно образование и 

наука 

 

Член13 став5 

Закон за 
стручно 
образование 
и обука  

Дали работодавецот каде се реализира 

практичната обука за учениците е 

регистриран во Регистарот  за верификација 

на работодавачи за практична обука кој го 

водат Коморите? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба 

според законот за 

стручно образование и 

наука 

 

Член14 став2 

Закон за 
стручно 
образование 
и обука  

Дали установата за стручно образование и 

обука има обврска да обезбеди безбедни 

работни услови во рамките на процесот на 

образование и обука? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба 

според законот за 

стручно образование и 

наука 

 

 

                                                    Правилник за договор на практична обука на учениците 

 

чл. 2  

 

Дали потписници на договорот за практична 

обука се: работодавачот, ученикот, односно 

неговиот родител/старател ако ученикот е 

малолетен и установата за стручно 

образование и обука? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба 

 

 

Насоки за програмирање, организирање и реализирање на практична обука во стручните училишта 

 

т. 5.2.  и  т.5.3  

 
Дали потврдата за Професионалната и 

Феријалната практика е задолжителен 
Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

 



документ за упис на ученикот во повисоката 

година на школување? 

прекршочна одредба 

 

Назив на глава / оддел од прописот: Реализација на слободните часови на училиштето 

 

 

Насоки  за програмирање, организирање, реализирање и евидентирање на слободните часови во стручнoтo 

образование 

 

т. 2 

 

Дали слободните часови на училиштето се во 

функција на задоволување на 

индивидуалните интереси на учениците  да 

истражуваат и напредуваат во одредени 

области да ги продлабочат и прошират 

своите знаења, умеења и вештини?  

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба 

 

т. 3.1 

 

Дали програмите кои се реализираат во 

рамките на слободните часови се изготвени  

од страна на Бирото за развој на 

образованието и верифицирани од 

Министерство за образование и наука? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба 

 

т. 3.1 

 

Дали програмите кои се реализираат во 

рамките на слободните часови се изготвени  

од страна на 

Центарот за стручно образование и обука и 

верифицирани од Министерство за 

образование и наука? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба 

 

т. 3.1 Дали за реализација на  програма за 

слободни часови изработена од страна на 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 
 



 работна група од училиштето, училиштето 

има добиено стручно мислење 

од Центарот за стручно образование и обука? 

прекршочна одредба 

т. 3.2 

 

Дали групата за реализација на програмата 

за слободни часови на училиштето е 

формирана во согласност со Насоките  за 

програмирање, организирање, реализирање 

и евидентирање на слободните часови во 

стручнoтo образование изготвени  од на 

Центарот за стручно образование и обука и 

верифицирани од Министерство за 

образование и наука? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба 

 

т. 6 

 

Дали профилот на наставниот кадар кој 

реализира програма за слободни часови на 

училиштето одговара на нормативот за 

наставен кадар за соодветната наставна 

програма? 

Да ☐  Не ☐ Не е предвидена 

прекршочна одредба 

 

 

 

 

 

 


