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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

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

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

Се  прогласува  Законот  за  изменување  и  дополнување  на  Законот  за  стручно
образование и обука,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на  16
септември 2008 година.

Бр. 07-3916/1
16 септември 2008 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТРУЧНО
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

Член 1
Во  Законот  за  стручно  образование  и  обука („Службен  весник  на  Република

Македонија“ број 71/2006), во членот 30 по ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои
гласат:

„Центарот за стручно образование и обука има својство на правно лице.
Седиштето на Центарот е во Скопје.“

Член 2
Во членот 35 став 1 точка по алинејата 6 се додаваат три нови алинеи 7, 8 и 9, кои

гласат:
„- објавува јавен оглас за именување заменик  директор;
- врши интервју со кандидатите за заменик директор од пријавените кандидати;
- врши избор  на  заменик  директор  од  пријавените  кандидати  по објавениот  јавен

оглас;“.
Алинеите 7 и 8 стануваат алинеи 10 и 11.

Член 3
По членот 36 се додава нов член 36-а, кој гласи:

„Член 36-а
а) Заменик директор на Центарот може да биде лице кое ги исполнува следниве услови:
- да  биде  наставник  со  најмалку  седум  години  работно  искуство  во  стручно

образование или
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- да биде вработен најмалку седум години во орган на управата надлежен за работите од
областа на образованието.

б) Мандатот на заменик директорот на Центарот трае пет години.“

Член 4
Насловот   на   Главата   VIII   зборот „КАЗНЕНИ“ се   заменува   со   зборот

„ПРЕКРШОЧНИ“.

Член 5
Во членот 40 став 1 воведната реченица се менува и гласи: „Глоба во износ од 1.500 до

2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното лице кај
работодавачот, ако:“.

Член 6
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на

Република Македонија“.
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