
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот
на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија,
издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА

СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за средното образование,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 јуни 2003

година.

Бр. 07-2999/1 Претседател
24 јуни 2003 година на Република Македонија,

Скопје Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
м-р Никола Поповски, с.р.

З А К О Н
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1
Во Законот за средното образование (мСлужбен весник на Република Македонијам број

44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99 и 29/2002), по членот 31-в, се додаваат два нови члена 31-г и 31-
д, кои гласат:

мЧлен 31-г
Автор на учебник може да биде лице со високо образование, магистар или доктор на

науки од областа за која е наменет учебникот, доколку со овој закон поинаку не е утврде-
но.

Член 31-д
Вработен во Педагошката служба, Бирото за развој на образованието, Управата за развој и

унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците и Државниот
просветен инспекторат не може да биде автор на учебник.

Вработен во органите од ставот 1 на овој член, како и член на неговото семејство не можат
да бидат издавачи на учебници.

Како членови на семејство, во смисла на став 2 на овој член, се сметаат брачниот другар,
децата, родителите, браќата и сестрите.м

Постојните членови 31-г, 31-д, 31-ѓ, 31-е, 31-ж, 31-з и 31-ѕ стануваат членови 31-ѓ, 31-е, 31-
ж, 31-з, 31-ѕ, 31-и и 31-ј.

Член 2
Во членот 91, став 2 по зборовите: мусловите за наставник, педагог или психолог и имам се

додава зборот мнајмалкум.
Во ставот 3 по зборовите: мусловите за воспитувач и имам се додава зборот мнајмалкум.

Член 3
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во мСлужбен весник на Република

Македонијам.
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