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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.98 од 15.06.2015 година 

 
Член 1 

Во Законот за основното образование („Службен весник на Република 

Македонија“ брoj 103/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 
24/13, 41/14, 116/14, 135/14 и 10/15), во членот 97 став (2) по зборот 

„учениците“ се додаваат зборовите: „(во натамошниот текст: извештајот)“. 
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 

„(5) Државниот испитен центар го доставува извештајот до секое основно 
училиште во втората недела на месец септември во тековната година. 
По исклучок, доколку во периодот кога се доставува 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 доставува првиот 
нареден ден по завршувањето на изборите.“ 

Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (6) и (7). 
Во ставот (7) кој станува став (8) зборовите: „20% од наставниците кај кои има 

најмали отстапувања во добиените показатели им се зголемува платата за 
наредната година за 15% од платата што ја примале“ се заменуваат со зборовите: 
„на првите 50% од наставниците од 20% кај кои има најмали отстапувања во 

добиените показатели им се зголемува платата за наредната година во траење од 
девет месеци за 10% од основицата на платата што ја примале во август“. 

Ставот (8) кој станува став (9) се менува и гласи: 
„ Ако наставникот од ставот (8) на овој член три години едноподруго е на 
извештајот во првите 50% од наставниците од 20% кај кои има најмали 

отстапувања во добиените показатели, платата од ставот (8) на овој член му се 
исплаќа до престанокот на работниот однос.“ 

Ставовите (9), (10), (11) и (12) се бришат. 
Ставот (13) кој станува став (10) се менува и гласи: 
„ Врз основа на доставениот извештај, на 20% од наставниците кај кои има 

најголеми отстапувања во добиените показатели им се обезбедува соодветна 
стручна советодавна помош, која ја обезбедува Бирото.“ 

Ставовите (14) и (15) стануваат ставови (11) и (12). 
Во ставот (16) кој станува став (13) бројот „(15)“ се заменува со бројот „(12)“. 
Ставот (17) кој станува став (14) се менува и гласи: 

„ Решение за зголемување на платата на наставникот согласно со ставовите (8) и 
(9) на овој член, донесува директорот на училиштето. Исплатата на платата со 

зголемување започнува од 1 јануари наредната година по доставувањето на 
извештајот.“ 
Ставот (18) кој станува став (15) се менува и гласи: 

„ Решението од ставот (14) на овој член се доставува до министерството најдоцна 
15 дена од денот на доставувањето на извештајот, а ќе започне да се применува 

од 1 јануари наредната година.“ 
Ставот (19) станува став (16). 

 
Член 2 

Во членот 133 став (3) зборовите: „ставовите (14) и (15)“ се заменуваат со 

зборовите: „ставовите (11) и (12)“. 
Член 3 

Во членот 172 став (1) бројот „2.000“ се заменува со бројот „800“. 
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Во ставот (2) бројот „1.000“ се заменува со бројот „400“. 
Во ставот (3) бројот „500“ се заменува со бројот „200“. 

Во ставот (4) бројот „200“ се заменува со бројот „80“. 
Во ставот (5) зборовите: „од 200 до 250“ се заменуваат со зборовите: „од 80 до 
100“. 

Во ставот (6) зборовите: „од 500 до 700“ се заменуваат со зборовите: „од 200 до 
280“. 

Во ставот (7) бројот „1.000“ се заменува со бројот „400“. 
По ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи: 
„(8) За секое наредно повторување на прекршоците од ставовите (1) до (7) на 

овој член во тековната учебна година се изрекува глобат во двоен износ.“ 
 

Член 4 
Во членот 172-а став (1) зборовите: „од 2.500 до 3.000“ се заменуваат со 

зборовите „од 1.000 до 1.200“. 
Во ставот (2) бројот „1.500“ се заменува со бројот „600“. 
Во ставот (3) бројот „1.000“ се заменува со бројот „400“. 

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: 
„(4) За секое наредно повторување на прекршоците од ставовите (1) до (3) на 

овој член во тековната учебна година се изрекува глоба во двоен износ.“ 
 

Член 5 

Во членот 172-б став (1) зборовите: „од 3.500 до 4.000“ се заменуваат со 
зборовите: „од 1.400 до 1.600“. 

Во ставот (2) бројот „2.500“ се заменува со бројот „1.000“. 
Во ставот (3) бројот „1.500“ се заменува со бројот „600“. 
Во ставот (4) бројот „1.000“ се заменува со бројот „400“. 

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 
„(5) За секое наредно повторување на прекршоците од ставовите (1) до (4) на 

овој член во тековната учебна година се изрекува глоба во двоен износ.“ 
Ставот (5) станува став (6). 

 

Член 6 
Во членот 172-в став (1) бројот „2.000“ се заменува со бројот „800“. 

Во ставовите (2), (3) и (4) бројот „1.000“ се заменува со бројот „400“. 
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 
„(5) За секое наредно повторување на прекршоците од ставовите (1) до (4) на 

овој член во тековната учебна година глобата се изрекува во двоен износ.“ 
 

Член 7 
Во членот 174-а став (1) бројот „1.000“ се заменува со бројот „400“. 
Во ставот (2) бројот „600“ се заменува со бројот „240“. 

Во ставот (3) бројот „300“ се заменува со бројот „120“. 
Во ставот (4) бројот „600“ се заменува со бројот „240“, а зборовите: „ставови (14) 

и (15)“ се заменуваат со зборовите: „ставови (11) и (12)“. 
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 
„(5) За секое наредно повторување на прекршоците од ставовите (1) до (4) на 

овој член во тековната учебна година се изрекува глоба во двоен износ.“ 
 

Член 8 
На наставниците кај кои има најмали, односно најголеми отстапувања во 

добиените показатели согласно со доставениот извештај со резултати од 
спроведеното екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците за 
учебната 2013/2014 година, нема да им се зголеми, односно намали платата 
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согласно со одредбите од членот 97 од Законот за основното образование 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 103/2008, 33/10, 116/10, 

156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14 и 10/15). 
 

Член 9 

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република 
Македонија да утврди пречистен текст на Законот за основното образование. 

 
Член 10 

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“. 


