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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

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

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕБАТА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за употребата на 
македонскиот јазик,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 
декември 2017 година.
  

Бр. 08-4810/1 Претседател
22 декември 2017 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕБАТА 
НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

Член 1
Во Законот за употребата на македонскиот јазик („Службен весник на Република 

Македонија“ брoj 5/1998, 89/2008, 116/10, 187/13, 152/15 и 192/15), во членот 8 став (1) по 
зборовите: „Министерството за култура“ запирката се заменува со сврзникот „и“, а 
зборовите: „Министерството за образование и физичка култура и Министерството за 
наука“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за образование и наука“. 

Член 2
Во член 10 по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:
„(3) Министерот за култура, на предлог на Советот, формира комисија за полагање 

испит за лектор (во натамошниот текст: Комисијата). Комисијата е составена од 
претседател и двајца членови, од редот на стручни лица за оваа област, со мандат од 
четири години, со можност за повторно именување.

(4) Начинот на полагањето на испитот и програмата за испитот, на предлог на Советот 
ги пропишува министерот за култура.“.

Член 3
Членот 10-а се менува и гласи:
„(1) Барањето за полагање на испитот кандидатот го поднесува до Министерството за 

култура. 
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(2) Со барањето за полагање на испитот, кандидатот е должен да поднесе доказ за 
исполнување на условот за полагање на испитот од членот 10 став (2) од овој закон.

(3) На кандидатите кои го положиле испитот им се издава лекторска лиценца во рок од 
15 дена од денот на завршување на испитот.

(4) На кандидатот кој не го положил испитот Министерството за култура му издава 
решение во рок од 15 дена од денот на завршувањето на испитот.

(5) Против решението од ставот (4) на овој член може да се поведе управен спор пред 
надлежен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

(6) Образецот на барањето од ставот (1) на овој член го пропишува министерот за 
култура.

(7) Формата и содржината на лекторската лиценцата од ставот (3) на овој член ги 
пропишува министерот за култура.“.

Член 4
Членот 10-б се менува и гласи:
„(1) Издадената лекторска лиценца се заменува со нова кога:
- има промена на личните податоци на нејзиниот носител,
- поради дотраеност или оштетување стане неупотреблива и
- e изгубена или на друг начин нејзиниот носител останал без неа.
(2) Во случаите од ставот (1) алинеи 1 и 2 на овој член, претходно издадената лекторска 

лиценца се доставува веднаш до Министерството за култура заради нејзино поништување.
(3) За поништување на лекторската лиценца министерот за култура формира тричлена 

комисија од редот на вработените во Министерството за култура.
(4) Носителот на лекторската лиценца кој ќе ја загуби лекторска лиценца или на друг 

начин ќе остане без неа, е должен да пријави во Министерството за култура и да поднесе 
барање за издавање на нова лекторска лиценца.“.

Член 5
Членот 10-в се менува и гласи:
„(1) Издадените и одземените лекторски лиценци, како и лекторските лиценци кои 

престанале да важат, се евидентираат во регистарот кој го води Министерството за 
култура.

(2) Регистарот од ставот (1) на овој член се објавува на веб страницата на 
Министерството за култура.

(3) Формата и содржината на регистарот од ставот (1) на овој член и начинот на 
неговото водење ги пропишува министерот за култура.“.

Член 6
Членот 10-г се менува и гласи:
„(1) Министерот за култура по предлог на Советот со решение ќе ја одземе лекторската 

лиценца, ако носителот на лиценцата лекторира спротивно на пропишаните стандарди за 
лекторирање.

(2) Против решението од ставот (1) на овој член може да се поведе управен спор пред 
надлежен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.“.

Член 7
Членовите 10-д, 10-ѓ, 10-е, 10-ж, 10-з, 10-ѕ, 10-и, 10-ј, 10-к, 10-л, 10-љ, 10-м, 10-н, 10-њ, 

10-о, 10-п, 10-р, 10-с и 10-т се бришат.
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Член 8
Во членот 11 став (1) по зборот „Советот“ се додаваат зборовите: „и за Комисијата“.
Во ставот (2) по зборот „Советот“ се додаваат зборовите: „и за работа на Комисијата“.
Ставот (3) се менува и гласи:
„На претседателот и на членовите на Советот кои присуствувале и учествувале во 

работата на седницата им следува соодветен надоместок што го утврдува Владата на 
Република Македонија, во зависност од бројот на одржани седници и од обемот и 
сложеноста на извршените работи.“.

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) На членовите на Комисијата им следува соодветен надоместок што го утврдува 

министерот за култура, во зависност од бројот на одржани испити и бројот на изготвените 
прашања за испитот.“.

Член 9
Членот 13-а се брише.

Член 10
Во членот 13-б зборовите: „членовите 13 и 13-а“ се заменуваат со зборовите: „членот 

13“.

Член 11
Во членот 13-г зборовите: „членовите 13 и 13-а“ се заменуваат со зборовите: „членот 

13“.

Член 12
Министерот за култура ќе ја формира Комисијата од членот 2 од овој закон во рок од 

30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 13
Постапките за полагање на испитот за добивање на лекторска лиценца започнати 

согласно со Законот за употребата на македонскиот јазик („Службен весник на Република 
Македонија” број 5/1998, 89/2008, 116/10, 187/13, 152/15 и 192/15), ќе завршат согласно со 
овој закон.

Член 14
Лицата кои го положиле испитот за добивање на лекторска лиценца согласно со 

одредбите од Законот за употребата на македонскиот јазик („Службен весник на 
Република Македонија“ број 5/1998, 89/2008, 116/10, 187/13, 152/15 и 192/15), положениот 
испит им се признава и се запишуваат во Регистарот од членот 5 став (1) од овој закон.

Член 15
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од три месеци од 

денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 16
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија 

да утврди пречистен текст на Законот за употребата на македонскиот јазик.

Член 17
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“.


