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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 
став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 
196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), 
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 5 мај 2020 година, 
донесе

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1
Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за основното образование за време 

на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 76/20),  во 
член 1 во ставот 2 по зборот „училиштата“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по 
зборот „учениците“ се додаваат зборовите:

„за продолжување на роковите за објавување јавен повик за покривање на трошоците за 
котизација и пат за учество на еден меѓународен натпревар на акредитираните здруженија 
на наставници, за запишување на децата во прво одделение во основно училиште, за 
продолжување на мандатот на органите за управување и раководење со основните 
училишта и за бројот на наставните денови“.

Член 2
По членот 3 се додаваат четири нови члена 3-а, 3-б, 3-в и 3-г, кои гласат:

„Член 3-а
Рокот утврден во член 45 став 6 од Законот за основното образование, за објавување 

јавен повик за покривање на трошоците за котизација и пат за учество на најмногу шест 
ученици и најмногу три ментори на еден меѓународен натпревар по барање на 
акредитираните здруженија на наставници во текот на една година, кој е истечен за време 
на траење на вонредната состојба, се продолжува за две недели  од денот на престанокот 
на траењето  на вонредната состојба.

Член 3-б
Запишувањето на децата во прво одделение во основно училиште за учебната 

2020/2021 година, ќе се реализира во месец јуни, а за запишаните ученици училиштето 
истакнува список на огласната табла на училиштето, најдоцна до 15 јули 2020 година.

За незапишувањето, односно за неподготвеноста на детето за тргнување во основно 
училиште, комисијата за запишување на детето во училиштето е должна писмено да го 
извести родителот, односно старателот најдоцна до 15 јули 2020 година.

Основното училиште е должно да го извести овластениот просветен инспектор на 
општината или државниот просветен инспектор во општините каде нема овластен 
просветен инспектор, за децата кои не се запишани во прво одделение до 20 јули 2020 
година.
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Член 3-в
Мандатот на органите на управување и раководење, кој истекол или истекува за време 

на траењето на вонредната состојба, се продолжува за време на траењето на вонредната 
состојба и за 90 дена по престанокот на траењето на вонредната состојба. 

Основното училиште постапката за избор на органите од ставот 1 на овој член, ќе ја 
започне,  а за започнатите, ќе ја продолжи, во рок од 30 дена по престанокот на траењето 
на вонредната состојба.

Член 3-г
Во учебната 2019/2020 година наставата се остварува во најмалку 160 до најмногу 180 

наставни денови, а наставната година  во  основните  училишта  ќе заврши на 10 јуни 2020 
година, преку далечинско учење односно учење од дома, со примена на средства за 
електронска комуникација.“

Член 3
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.
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5 мај 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.


