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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
Сл. Весник на Р. Македонија, бр.41 од 27.02.2014 година 

 

Член 1 
Во Законот за основното образование („Службен весник на Република 

Македонија“ број 103/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12 и 

24/13), во членот 62 став (2) по зборот „за“ се додаваат зборовите: „ исхраната и 
за“. 

 

Член 2 
Во членот 79-а по ставот (8) се додава нов став (9), кој гласи: 

„(9) Висината на трошоците за стекнување на педагошко-психолошката и 

методската подготовка на акредитираните високообразовни установи ја утврдува 

министерот врз основа на реалните трошоци за стекнување на педагошко 
психолошката и методската подготовка.“ 

 

Член 3 
По членот 79-а се додаваат пет нови членови 79-б, 79-в, 79-г, 79-д и 79-ѓ, кои 

гласат: 

 
„Член 79-б 

Во основното училиште работните места на вработените се: 

- административни службеници, 

- даватели на јавни услуги во основното образование и 
- помошно-технички лица. 

 

Член 79-в 
(1) Вработените во основните училишта кои вршат работи од административна 

природа заради остварување на дејноста основно образование имаат статус на 

административни службеници. 

(2) За вработените од став (1) на овој член се утврдуваат следниве нивоа на 
работни места: 

- категорија В - стручни 

- ниво В1 советник за нормативно правни работи (секретар) и 
- категорија Г - помошно - стручни 

- ниво Г1 самостоен референт (технички секретар кој врши благајнички и други 

слични работи, благајник кој врши и административни и слични работи) и 
- ниво Г2 виш референт (благајник, технички секретар и други). 

 

Член 79-г 

(1) Вработените во основните училишта кои вршат работи од дејноста основно 
образование, имаат статус на даватели на јавни услуги во основното образование 

и за нив се применуваат одредбите од овој закон, одредбите од Законот за 

вработените во јавниот сектор и општите прописи за работни односи. 
(2) За вработените од ставот (1) на овој член се утврдуваат следниве категории и 

нивоа на работни места: 

- категорија К - наставници 
- ниво К1 советник (наставник-советник, наставник-советник во училишта со 

ученици со посебни потреби и наставник-советник во училишта за уметничко 

образование кои изведуваат индивидуална и групна настава), 
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- ниво К2 ментор (наставник-ментор, наставник-ментор во училишта со ученици 

со посебни потреби и наставник-ментор во училишта за уметничко образование 

кои изведуваат индивидуална и групна настава), 

- ниво К3 наставник (наставник, наставник во училишта со ученици со посебни 
потреби, наставник во училишта за уметничко образование кои изведуваат 

индивидуална и групна настава) и 

- ниво К4 приправник (наставник-приправник, наставник-приправник во 
училишта со ученици со посебни потреби, наставник-приправник во училишта за 

уметничко образование кои изведуваат индивидуална и групна настава), 

- категорија Л - стручни соработници 
- ниво Л1 советник (стручен соработник-советник, стручен соработник-советник 

во училишта со ученици со посебни потреби), 

- ниво Л2 ментор (стручен соработник-ментор и стручен соработник-ментор во 

училишта со ученици со посебни потреби), 
- ниво Л3 стручен соработник (стручен соработник, стручен соработник во 

училишта со ученици со посебни потреби) и 

- ниво Л4 приправник (стручен соработник-приправник, стручен соработник- 
приправник во училишта со ученици со посебни потреби) и 

- категорија М воспитувач 

- ниво М1 воспитувач. 
 

Член 79-д 

(1) Вработените во основните училишта кои вршат помошно- технички работи, 

имаат статус на помошно-технички лица и за нив се применуваат одредбите од 
овој закон, Законот за вработените во јавниот сектор и општите прописи за 

работни односи. 

(2) За вработените од ставот (1) на овој член се утврдуваат следниве подгрупи, 
категории и нивоа на работни места: 

- подгрупа 1 категорија А ниво А1 хигиеничар, ложач-ракувач на парни котли, 

економ-домаќин, хаус-мајстор и други, 
- подгрупа 2 категорија А ниво А1 чувар и други, 

- подгрупа 3 категорија А ниво А1 возач и други, 

- подгрупа 4 категорија А ниво А1 сервирка-садомијач, готвач и други и 

- подгрупа 5 категорија А ниво А1 општ работник, перачка, негувател и други. 
 

Член 79-ѓ 

(1) Директорот, по претходно мислење на Министерството за информатичко 
општество и администрација и претходна согласност од градоначалникот на 

општината на чија територија е основното училиште и Министерството за 

образование и наука донесува годишен план за вработување во општинските 

основни училишта за следната година, согласно со Законот за вработените во 
јавниот сектор. 

(2) Директорот, по претходно мислење на Министерството за информатичко 

општество и администрација и претходна согласност од Министерството за 
образование и наука донесува годишен план за вработување во државните 

основни училишта за следната година, согласно со Законот за вработените во 

јавниот сектор“. 
 

Член 4 

Во членот 100 ставот (4) се менува и гласи: 

„Дневникот на паралелката наставникот го води задолжително и во електронска 
форма (е-дневник) на неделна основа, преку веб апликација која ја 

администрира Министерството.“ 
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Член 5 

Во членот 126 став (1) алинеја 7 по зборот „директор“ се додаваат зборовите: „во 

најмалку три дневни весници кои се издаваат на целата територија на Република 

Македонија од кои еден од весниците кој се издава на јазикот што го зборуваат 
најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од 

македонскиот јазик.“ 

 
Член 6 

Во членот 128 став (3) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и 

се додаваат зборовите: „во моментот на именувањето со правосилна судска 
пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на 

професија, дејност или должност, да има соодветен сертификат, не постар од пет 

години, за познавање на англискиот јазик ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL IBT) - најмалку 30 

бода, ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 3 бода, БУЛАТС (BULATS) - најмалку 20 бода или 
КЕТ (КЕТ) (Cambridge English) - положен, АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво А2 (А2) 

и да има положено психолошки тест и тест за интегритет.“ 

По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи: 
„(7) На наставник или стручен соработник кој е избран за директор на основно 

училишта му мирува работниот однос за време на вршење на функцијата 

директор на основно училишта и има право во рок од 15 дена по престанувањето 
на функцијата што ја вршел, да се врати на работа во училиштето каде работел 

пред да биде избран за директор за вршење на работи кои одговараат на 

неговиот вид и степен на стручна подготовка.“ 

 
Член 7 

Членот 137 се брише. 

 
Член 8 

По членот 174 се додаваат два нови члена 174-а и 174-б, кои гласат: 

 
„Член 174-а 

(1) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност во мандатна 

постапка државниот просветен инспектор ќе му изрече за прекршок на правното 

лице ако не се води е-дневник врз неделна основа во основното училиште (член 
100 став (4)). 

(2) Глоба во износ од 600 евра во денарска противвредност во мандатна постапка 

државниот просветен инспектор ќе му изрече за прекршок на одговорното лице 
во правното лице ако не се води е-дневник врз неделна основа во основното 

училиште (член100 став (4)). 

(3) Глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност во мандатна постапка 

државниот просветен инспектор ќе му се изрече за прекршок на наставникот ако 
не води е-дневник на неделна основа во основното училиште (член 100 став (4)). 

 

Член 174-б 
Средствата од глобите изречени во мандатна постапка од страна на државните 

просветни инспектори се приход на Буџетот на Република Македонија.“  

 
Член 9 

Директорот на основото училиште избран до денот на започнувањето со 

примената на членовите 5 и 6 став 1 од овој закон продолжува да ја врши 

функцијата до истекот на мандатот за кој е избран. 
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Член 10 

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република 

Македонија да утврди пречистен текст на Законот за основното образование. 

 
Член 11 

Одредбите на членот 3 од овој закон ќе започнат да се применуваат со денот на 

започнувањето со примената на Законот за вработените во јавниот сектор 
(„Службен весник на Република Македониjа“ број 27/14) и Законот за 

административните службеници (“ Службен весник на Република Македонија“ 

број 27/14). 
Одредбите на членовите 5 и 6 став 1 од овој закон ќе започнат да се применуваат 

по една година од денот на влегувањето во сила на овој закон, освен одредбите 

од членот 6 став 1 од овој закон кои се однесуваат на условот за познавање на 

странски јазик кои ќе започнат да се применуваат по пет години од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

 

Член 12 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“. 


