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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа  на членот 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 ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Се  прогласува  Законот  за  изменување  и  дополнување  на  Законот  за  основното
образование,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12
јануари 2012 година.

Бр.07-179/1
12 јануари  2012 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

Претседател
на Република Македонија,

Ѓорге Иванов, с.р.

ЗАКОН ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ  И  ДОПОЛНУВАЊЕ  НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ

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

број 103/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11 и 51/11),   во членот 7 ставот (6) се менува и
гласи:

„Начинот и постапката за избор на наставниците кои ги остваруваат наставниот план и
програма од ставот (4) на овој закон, како и начинот на утврдување на платите и
трошоците на наставниците ги утврдува министерот.“

Член  2
По членот 79-а се додава нов член 79-б, кој гласи:

„Член  79-б
(1) Вработените од членовите 77, 78, 79 и 79-а од овој закон, како и секретарот на

основното училиште имаат статус на јавни службеници.
(2) За вработените од ставот (1) на овој член се применува Законот за јавните

службеници, освен ако поинаку не е уредено со Законот за основното образование.
(3) Вработените во основните училишта кои вршат административни и технички

работи немаат статус на јавни службеници и во однос на нивните права, обврски и
одговорности од работниот однос се применуваат одредбите од Законот за работните
односи, прописите од областа на здравственото, пензиското и инвалидското осигурување и
колективен договор.“
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Член  3
Во членот 85 став (16) точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „а

трошоците за полагањето на тестот на личноста паѓаат на товар на приправникот.
Висината на трошоците ја утврдува министерот врз основа на реалните трошоци за
полагањето на тестот на личноста.“

Член  4
Во Законот за изменување и дополнување на Законот за основното образование

(„Службен  весник  на  Република  Македонија“  број 156/10),  во  членот 1  годините
„2011/2012“ се заменуваат со годините „2012/2013“.

Член  5
Во Законот за изменување и дополнување на Законот за основното образование

(„Службен весник на Република Македонија“ број 18/11), во членот 14  зборовите: „освен
одредбите од членовите 2, 3, 4 и 9 од овој закон кои ќе се применуваат од 1 септември
2011 година и одредбите од членовите 5, 6, 7 и 8 од овој закон кои ќе се применувааат од 1
јануари 2012 година“ се заменуваат со зборовите: „освен одредбите од членовите 2, 3, 4 и 9 од
овој закон  кои ќе се применуваат од 1 септември 2011 година, одредбата од членот 5 од овој
закон која ќе се применуваа од 1  јануари 2012 година и одредбите од членовите 6, 7 и 8 од овој
закон кои ќе се применуваат од 1  јануари 2013 година.“

Член  6
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да

утврди пречистен текст на Законот за основното образование.

Член 7
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на

Република Македонија”.
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