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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
И НАУКА

1923.
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, 140/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 98/19 ), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 8 јуни
2020 година, донесе

1924.
Врз основа на член 2 став (27) од Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), министерот за образование
и наука донесе

УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА
УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ГРАЃАНИ И ВРАБОТЕНИ ЛИЦА СО НИЗОК ДОХОД, МЛАДИ ЛИЦА И ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ ПРЕКУ ИЗДАВАЊЕ НА ДОМАШНА ПЛАТЕЖНА КАРТИЧКА НАМЕНЕТА ЗА
КУПУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИ ПРОИЗВОДИ И
УСЛУГИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
Член 1
Во Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок доход,
млади лица и здравствени работници преку издавање
на домашна платежна картичка наменета за купување
на македонски производи и услуги за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 137/20 и 147/20) во членот 4, во ставот
(16) зборовите „3.7.2020 година“ се заменуваат со зборовите „18.07.2020 година“.
Член 2
Во членот 5, во ставот (4) зборовите „31.07.2020 година“ се заменуваат со зборовите „15.08.2020 година“.
Член 3
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-5125/1
8 јуни 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република

Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА МЕНТОРСКА ПОДДРШКА НА
ПРИПРАВНИКОТ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на менторска поддршка на наставникот-приправник и стручниот соработник-приправник (во натамошниот текст:
приправникот).
Член 2
Менторската поддршка претставува подготовка на
приправникот за полагање на стручен испит, се реализира за време на целиот приправнички стаж и се состои
од изготвување на програма за поддршка, следење на
реализацијата на програмата за поддрка и водење на
дневник за реализација и следење на програмата за
поддршка. Во дневникот за реализација и следење на
програмата за поддршка се внесуваат податоци за реализирани активности, дискутирани теми и констатации
за времетраење на приправничкиот стаж.
Член 3
Менторот изготвува програма за поддршка на
приправникот и истата ја доставува до приправникот,
најдоцна 15 дена по неговото определување.
При изготвување на програмата од став 1 на овој
член, менторот го консултира приправникот.
Член 4
Реализацијата и следењето на програмата за поддршка на наставникот-приправник се состои од:
- запознавање со целокупната училишна организација и нејзиното функционирање и неговата улога во
неа,
- запознавање на наставникот-приправник со видови и модели на планирање во училиштето и водењето
на педагошката документација и евиденција,
- планирање и реализирање на наставни часови од
страна на менторот на кои ќе присуствува наставникотприправник,
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- организирање посети на наставни часови кај други
наставници во училиштето на кои присуствува наставникот-приправник,
- поддршка на наставникот-приправник во планирање и избор на стратегии, техники и дидактички средства за реализација на настава и оценување на ученикот,
- менторска посета на наставни часови реализирани
од страна на наставникот-приправник;
- одржување неделни консултативни состаноци на
менторот со наставникот - приправник за реализација
на програмата за поддршка,
- воведување на наставникот-приправник во формите на воннаставните активности, додатната и дополнителната настава,
- давање поддршка за водење на професионалното
досие,
- давање на помош и упатства при изработка на акциско истражување или студија на случај, како дел од
стручниот испит и
- информирање на наставникот-приправник за можностите за професионален и кариерен развој на наставниците.
Член 5
Реализацијата и следењето на програмата за поддршка на стручниот соработник-приправник се состои
од:
- запознавање со целокупната училишна организација и нејзиното функционирање и неговата улога во
неа,
- консултации поврзани со етичката страна на професијата и вредностите кои треба да ги гради, негува и
поседува стручниот соработник,
- запознавање со видовите на планирања во училиштето (планирања на наставниците за настава и училишни планирања на различно ниво) и со начинот на
планирање на сопствената работа, како и водењето на
педагошка и други видови документација и евиденција
поврзани со воспитно-образовната работа,
- организирање различни видови активности на кои
присуствува стручниот соработник - приправник (работилници, советувања со родители, консултативна работа со наставници, советувања со ученици и слично),
- поддршка во планирањето и во изборот на стратегии за реализирање на различни видови активности,
- следење на активности кои ги реализира стручниот соработник- приправник,
- одржување неделни консултативни состаноци на
менторот со стручниот соработник - приправник за реализација на програмата за поддршка,
- воведување во формите на работа со различни
субјекти во воспитно-образовниот процес (ученици,
наставници, родители/старатели),
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- давање на помош и упатства при изработка на акциско истражување или студија на случај, како дел од
стручниот испит,
- давање поддршка за водење на професионалното
досие и
- информирање на стручниот соработник-приправник за можностите за професионален и кариерен развој
на наставниците.
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 18-5437/1
2 јуни 2020 година
Скопје

Министер за образование
и наука,
д-р Арбер Адеми, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ
1925.
Врз основа на член 74 од Законот за катастар на
недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15,
61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ број 124/19), Управниот одбор на
Агенцијата за катастар на недвижности донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИТЕ
Член 1
Во Правилникот за одржување на катастарот на
недвижностите („Службен весник на Република Македонија“ број 151/13, 8/15, 132/15, 147/15, 156/15,
184/15, 229/15, 195/16, 218/16, 88/17, 179/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број
183/19), во членот 31 став (2), точката се заменува со
запирка и се додаваат зборовите: „а доколку градбата
се гради на повеќе катастарски парцели, кон пријавата
се доставува и геодетски елаборат за посебни намени.“
Член 2
Во членот 32 став (2), точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „а согласно податоците во
геодетскиот елаборат од член 31 став (2) од овој правилник.“
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 0101-7477/1
8 јуни 2020 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
м-р Ирма Мандева, с.р.
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Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

