Врз основа на член 34 став 17 од Законот за основното образование („Службен весник на
Рeпублика Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14,
116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16 и 127/16) министерот за образование и наука, утврди
ПРАВИЛНИК
за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и поблиските критериуми на
организирање и изведување на натпреварите на учениците по одделни предмети на општинско,
регионално и државно ниво во основното образование.
Член 1
Во Правилникот за начинот и поблиските критериуми на организирање и изведување на
натпреварите на учениците по одделни предмети на општинско, регионално и државно ниво во
основното образование бр. 19-2252/1 од 05.03.2013 година, во член 2 во ставот 1 зборовите „(сроден
предмет или научна област на која припаѓа наставниот предмет)“ се бришат.
Член 2
Во член 5 во ставот 3 по зборот „училишта“ се додаваат зборовите „и документaцијата од член
34 став 8 од Законот за основното образование“.
Член 3
Во членот 7 се додаваат три нови алинеи 1, 2 и 3, кои гласат:
„- акредитираните здруженија организираат натпревари само по наставните предмети за кои
се акредитирани;
- акредитираните здруженија за еден наставен предмет може да организираат по еден
натпревар по одделение и да доделат една диплома за освоено прво место по одделение;
- акредитираните здруженија за еден наставен предмет во основното музичко образование
може да организираат по еден натпревар по категорија и да доделат една диплома за освоено прво
место по категорија. “
Во алинејата 6 која станува алинеја 9 зборовите „сите ученици делат исто место и сите имаат
еднаков ранг“ се заменуваат со зборовите „за прво место на натпревар на државно ниво,
здружението на наставници кое го спроведува натпреварот претходно определува дополнителен
критериум во нивниот правилник за организирање на натпревари“.
Во алинејата 7 која станува алинеја 10 по зборот „наставници“ се става запирка и се додаваат
зборовите „ за што здружението го известува Министерството за образование и наука најдоцна
седум дена пред отпочнувањето на натпреварот“.
Во алинејата 8 која станува алинеја 11 зборовите „(сроден предмет или научна област на која
и припаѓа наставниот предмет)“ се бришат.
Член 4
Во член 9 ставот 2 се менува и гласи:
„Извештајот од став 1 на овој член треба да ги содржи следните податоци: назив на
натпреварот и здружението на наставниците кое го спроведува натпреварот, место и време на
одржување, број на учесници, број на наградени ученици, нивни ментори (табеларен приказ-име и
презиме на ученикот/менторот, одделение/паралелка, освоено место, назив и место на училиштето
во кое учи ученикот), анализа на натпреварот (предности, слабости и можни начини за надминување
на слабостите) и дополнителниот критериум од член 7 алинеја 9 од овој правилник.“
Во ставот 3 зборот „иИнтернет “ се заменува со зборот „интернет“.

Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на неговото донесување.
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