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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Врз основа на член 24 став (6) од Законот за основното образование („Службен весник 
на Република Северна Македонија” бр. 161/19 и 229/20), министерот за образование и 
наука донесе

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА 
УСЛОВИТЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ И 

ВЕРИФИКАЦИЈАТА НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на утврдување на исполнeтоста на условите 

за основање на основно училиште и верификацијата на основното училиште.

Член 2
За основање на училиште од страна на основачот се доставува писмено барање во кое е 

образложена потребата од основање на основно училиште до Министерството за 
образование и наука (во натамошниот текст: Министерството), најдоцна до 30 март во 
тековната, за наредната учебна година.

Во прилог кон барањето од став 1 на овој член, се доставуваат документи за 
исполнетоста на условите за основање на основно училиште согласно закон.

Член 3
Најдоцна 15 дена од добивањето на комплетното барање согласно член 2 од овој 

правилник, од страна на Комисијата за исполнетост на условите за основање на основно 
училиште (во натамошниот текст: Комисијата), се врши непосреден увид за исполнетоста 
на условите за основање на основно училиште.

Член 4
За извршениот увид од страна на Комисијата се изготвува писмен извештај.

Член 5
Ако Комисијата при извршениот увид констатира дека не се исполнети условите за 

работа и основање, доставува извештај до основачот со констатираните недостатоци. 
Од страна на основачот,  најдоцна 15 дена  од денот на приемот на извештајот,  се 

пристапува кон отстранување на констатираните недостатоци и за истото ја информира 
Комисијата, по што Комисијата повторно врши увид.

Член 6
Доколку се добие позитивно мислење за основање на основно училиште, од страна на 

Комисијата за верификација се врши непосреден увид.

Член 7
Решението за верификација на основното училиште се доставува до основното 

училиште кое се верифицира, до основачот и до Државниот завод за статистика.
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Член 8
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот 

за начинот на верификација на основното училиште и формата, содржината, како и 
начинот на водење на централен регистар и општински регистар на основни училишта 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/14).

Член 9
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 

весник на Република  Северна Македонија“.

Бр. 12-14928/1 Министер за образование
23 декември 2020 година и наука,

Скопје Мила Царовска, с.р.


