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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.116 од 04.08.2014 година 

 
Член 1 

Во Законот за основното образование („Службен весник на Република 

Македонија“ број 103/2008, 33/10, 116/110, 156/10, 18/11, 15/11, 6/12, 100/12, 
24/13 и 41/14) во членот 71 по ставот (11) се додава нов став (12), кој гласи: 

„(12) На ученик кој не се јавил на екстерното проверување на постигањата на 
успехот и истото не го оправдал со медицинска белешка, односно со 

потврда/доказ за учество на државен или меѓународен натпревар, му се запишува 
оценката недоволен (1) во свидетелството, која влијае на општиот успех на 
ученикот.“ 

Ставовите (12), (13), (14) и (15) стануваат ставови (13), (14), (15) и (16). 
 

Член 2 
Во член 97 во ставовите (7) и (8) зборот „извештајот“ се заменува со зборовите 
„објавениот извештај“. 

Ставот (9) се менува и гласи: 
„Извештајот со резултати од спроведеното екстерно проверување на постигањата 

на успехот на учениците, Државниот испитен центар го објавува на веб 
страницата на Државниот испитен центар и на Министерството во втората недела 
на месец септември во тековната година. По исклучок, доколку во периодот кога 

се објавува извештајот од овој став се одржуваат избори за претседател на 
Република Македонија, за избор на пратеници во Собранието на Република 

Македонија, односно за членови на советите на општините и Советот на градот 
Скопје и за избор на градоначалник на општина и градоначалник на град Скопје, 
извештајот се објавува првиот нареден ден по завршувањето на изборите.“ 

Во ставот (15) зборовите: „31 август“ се заменуваат со зборовите: „најдоцна 15 
дена од денот на објавувањето на збирниот извештај со резултати од 

спроведеното екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците“ . 
 

Член 3 

Во член 133 по ставот (2) се додаваат два нови ставови (3) и (4), кои гласат: 
„(3) Директорот на основното училиште се разрешува во рок од 15 дена од страна 

на градоначалникот, пред истекот на мандатот, ако не постапи согласно член 97 
ставовите (14) и (15) од овој закон. 
(4) Директорот се разрешува од страна на министерот во рок од 15 дена по 

истекот на рокот од став (3) на овој член, доколку градоначалникот не постапи 
согласно став (3) на овој член.“ 

 
Член 4 

Во член 174-а по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: 

„(4) 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 постапи согласно членот 97 ставови 
(14) и (15) од овој закон.“ 

 
Член 5 

Извештајот со резултати од спроведеното екстерно проверување на постигањата 

на успехот на учениците за учебната 2012/2013 година, Државниот испитен 
центар ќе го објави на веб страницата на Државниот испитен центар и на 
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Министерството во рок од десет дена од денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

 
Член 6 

Решенијата за зголемување, односно за намалување на платите на наставниците 

согласно извештајот со резултати од спроведеното екстерно проверување на 
постигањата на успехот на учениците за учебната 2013/2014 година ќе се 

донесат согласно одредбите од член 2 на овој закон со кои се врши изменување 
на членот 97 став (15) од овој закон. 
 

Член 7 
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република 

Македонија да утврди пречистен текст на Законот за основното образование. 
 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 


