
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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ

НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

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

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15
септември 2004 година.

Бр. 07-3761/1
15 септември 2004 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

З А К О Н

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

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1
Во Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија” број

44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 42/2003) во членот 2 ставот 2 се менува и
гласи:

“Средното образование се остварува во средни училишта кои се организираат како јавни
средни училишта (средно општинско училиште, односно средно училиште на Градот Скопје
и државно средно училиште) и приватно средно училиште.”

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
“Државните средни училишта се основаат само за остварување на планови и програми

за средно образование на одредени категории на ученици за кои државата има посебен ин-
терес.”

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5.

Член 2
Во членот 4 ставот 2   се менува и гласи:
“За припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот

јазик и неговото кирилско писмо, воспитно-образовната дејност во јавните средни училишта
се изведува на јазикот и писмото на соодветната заедница на начин и под услови утврдени
со овој закон.”
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Член 3
Во членот 6 зборовите: “Министерството за образование и наука” се заменуваат со збо-

ровите: “министерството надлежно за вршење на работите од областа на образованието”.

Член 4
Во членот 7 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
“Во средното училиште е забрането истакнување на партиски и верски обележја.”

Член 5
Членот 10 се менува и гласи:
“Средно општинско училиште   може да основа општината.
Одлука за основање на средно општинско училиште донесува советот на општината по

претходно прибавено мислење од Владата   на Република Македонија  (во натамошниот
текст: Владата).

Средно училиште на Градот Скопје може да основа Советот на Градот Скопје.
Одлука за основање на средно училиште на Градот Скопје донесува Советот на Градот

Скопје по предлог на советот на општината, а по претходно прибавено мислење од Влада-
та .

Државно средно училиште основа Владата.
Приватно средно училиште може да основа домашно и странско правно и физичко лице врз

основа на одобрение, согласно со овој закон.”

Член 6
Во членот 11 став 1 зборот “државно” се заменува со зборот “средно”.
Во алинејата 1 по зборот “на” се додаваат зборовите: “општината, Градот Скопје, од-

носно”.
Ставот 2 се менува и гласи:
“Условите наведени во ставот 1 алинеи 2, 3 и 4 на овој член   важат и при основање на

приватни средни училишта.”
Во алинејата 4 и во ставот 4 зборот “педагошките” се заменува со зборот “утврдените”.
Во ставот 4 зборовите: “министерот за образование и наука” се заменуваат со зборови-

те: “министерот надлежен за вршење на работите од областа на образованието”.

Член 7
Во членот 12   став 1 зборовите: “став 2” се заменуваат со зборовите:   “став 6”, а зборовите:

“државното училиште” се заменуваат со зборовите: “јавното средно училиште”.

Член 8
Членот 17 се менува и гласи:
“Мрежата на јавните средни училишта ја утврдува Владата на Република Македонија, по

предлог на општините и на Градот Скопје.”

Член 9
Во членот 19 став 3 пред зборот “регистар” се додава зборот “Централен”.
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По ставот 3 се додаваат два нови става 4 и 5, кои гласат:
“Секоја општина за своето подрачје води регистар на општински средни училишта.
Податоците од регистрите на општините се доставуваат до Централниот регистар.”
Во ставот 4   кој станува став 6 зборот “регистар” се заменува со зборот “регистрите”.

Член 10
Во членот 20 став 2 зборот “средното” се заменува со зборовите: “државното средно”, а по

зборот “Министерството” точката се   заменува со запирка и се додаваат зборовите: “на предлог
на Државниот просветен инспекторат”.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
“Постапката за престанување на работа на општинското средно училиште ја покренува и

води општината, односно Градот Скопје, на предлог на Државниот просветен инспекторат и со
согласност од Министерството.”

Во ставот 4 кој станува став 5 зборот “регистар” се заменува со зборот “регистрите”.
Во ставот 5 кој станува   став 6 по зборот “Македонија” точката се заменува со запирка и се

додаваат зборовите: “а за општинските средни училишта и во службениот гласник на
општината, односно Градот Скопје”.

Се додава нов став 7, кој гласи:
“Основачот по донесувањето на актот за   престанување со работа на средното училиште,

во рок од три дена од денот на донесувањето на актот, го известува надлежниот регистарски
суд за бришење на училиштето од судскиот регистар.”

Член 11
Во членот 21 ставот 1 се менува и гласи:
“Со наставните планови  (во натамошниот текст: планови) и наставните предмети

(во натамошниот текст: предмети) се уредуваат целите, наставните подрачја,   теми и
содржини,   образовните стандарди и профилот на наставникот што ја реализира наста-
вата.”

По ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои гласат:
“Образовните стандарди на предлог на Државниот испитен центар ги донесува

министерот.
Програмите се изработуваат според модел на програми   кој го донесува министерот на

предлог на Бирото за развој на   образованието. Во моделот се утврдува и флексибилноста во
реализација на наставните подрачја и теми.”

Ставот 2 станува став 4.
Член 12

Во членот 22 став 2 по зборот “предлагаат” се додаваат зборовите: “општините, односно
Градот Скопје”.

Член 13
Во членот 25 зборот “Министерството” се заменува со зборовите: “основачот, а во

согласност со Министерството”.
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
“Во случај на   прекин на воспитно-образовната работа, во училиштето се обезбедуваат

минимални услови за работа кои се утврдуваат со упатство што го донесува министерот.”
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Член 14
Во членот 26 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
“Припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот јазик

го прославуваат традиционалниот ден на просветата на соодветната заедница со културни и
други манифестации.”

Ставот 3 станува став 4.

Член 15
Во членот 28 став 3 зборот “Министерството” се заменува со зборот “основачот”.

Член 16
Во членот 29 став 2 зборовите: “до 1 септември, а” се бришат.

Член 17
Во членот 30 став 1 зборот “државно” се заменува со зборовите: “јавно средно”. Во
ставот 2 зборот “државни” се заменува со зборовите: “јавни средни”.

Член 18
Во членот 31 ставот 2 се менува и гласи:
“Припадниците на заедниците кои наставата ја следат на јазик различен од македонскиот

јазик употребуваат учебници на јазикот на соодветната заедница.”

Член 19
Членот 31-а се менува и гласи:
“Учебникот се изработува согласно со планот и програмата за соодветниот предмет и

концепцијата за учебник што на предлог на Бирото за развој на образованието ја донесува
министерот.”

Член 20
Во членот 31-в по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:
“На конкурсот можат да учествуваат и издавачи од други држави, кои се регистрирани за

вршење на издавачка дејност во матичната држава.”

Член 21
Членот 31-ѓ се менува и гласи:
“Министерот формира комисија за стручно вреднување   на ракописи на учебник за

соодветен предмет, согласно со методологијата што ја изработува Бирото за развој на
образованието, а ја донесува министерот.

Педагошката служба, врз основа на рецензираните ракописи за учебник, стручното
мислење на Бирото за развој на образованието за усогласеноста на ракописот за учебник со
концепцијата за плановите и програмите и стручното мислење на комисијата за вреднување на
ракописи за учебник, на министерот му предлага ракопис на учебник за одобрување и
употреба.

Решението за одобрување и употреба на учебникот го донесува министерот.
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Против решението на министерот, во рок од 15 дена од денот на приемот може да се
поднесе жалба до надлежната комисија на Владата на Република Македонија.

По конечноста на решението за одобрување и употреба на учебникот, Министерството го
објавува   решението во “Службен весник на Република Македонија”.

Член 22
Во членот 31-е   зборовите: “на два или повеќе” се заменуваат со зборовите: “до три”. По
ставот 1 се додава нов став 2,   кој гласи:
“За употреба на учебниците од ставот 1 на овој член во средните училишта одлучува

наставничкиот совет, по доставен образложен писмен предлог од стручниот актив на
соодветниот наставен предмет.”

Член 23
Членот 31-з се менува и гласи:
“По измените и дополнувањата на наставните планови и програми, Министерството

може да објави конкурс за издавање на нов учебник по соодветните предмети.
За перманентно унапредување на квалитетот   на одобрениот учебник и негово осовре-

менување, после пет години од првото издание, Министерството може да објави нов кон-
курс.

Министерот, по извршена анализа од стручна комисија, може да повлече од употреба
одобрен учебник.

Стручната комисија од ставот 3 на овој член   ја формира министерот.”

Член 24
Во членот 31-и став 1 зборовите: “хендикепирани ученици” се заменуваат со зборовите:

“ученици со посебни образовни потреби”.
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
“Министерството дава согласност за употреба на стручна литература, списанија и

публикации кои имаат придонес во развојот на воспитанието и образованието по предлог на
комисија формирана од министерот.”

Во ставот 3 кој станува став 4 зборовите: “од ставот 2” се заменуваат со зборовите: “од
ставот 3”.

Член 25
Во членот 31-ј   точката 8 се брише.
Точките 9, 10, 11 и 12 стануваат точки 8, 9, 10 и 11.

Член 26
Во членот 33 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
“Во гимназиско образование, во втора, трета и четврта година на образование, може да

се запише и вонреден ученик од оправдани причини утврдени во статутот на училиште-
то.”

Ставот 2 се менува и гласи:
“Учениците во гимназиското образование полагаат државна матура или училишна

матура.”
Ставовите 2, 3 и 4 стануваат ставови 3, 4 и 5.
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Член 27
Членот 35 се менува и гласи:
“По завршувањето на последната година на јавното стручно образование се полага државна

матура или завршен испит.
По завршувањето на јавното стручно образование со четиригодишно траење учениците

полагаат   државна матура или завршен испит.
По завршувањето на јавното стручно образование со тригодишно траење учениците

полагаат завршен испит.”
Член 28

Во членот 37 пред зборот “матура” се додава зборот “училишна”.

Член 29
Членот 38 се менува и гласи:
“Испитните програми за полагање на испитите во државна матура, училишна матура,

завршен испит и меѓународна матура   ги донесува министерот, на предлог на Бирото за
развој на образованието.

Начинот на полагањето и оценувањето на резултатите на учениците на испитите во
државната матура, училишната матура и завршниот испит од ставот 1 на овој член се
уредуваат со Концепцијата за матура и завршен испит во јавното средно образование и со
посебен пропис што го донесува министерот.

Концепцијата за матура и завршен испит во јавното средно образование, на предлог на
Државниот матурски одбор, ја донесува министерот.

Државниот матурски одбор кој се состои од 15 члена го формира министерот од редот на
стручни и компетентни лица.

Мандатот на Државниот матурски одбор е четири години.”

Член 30
Во членот 39 по зборот “занимања” се додаваат зборовите: “односно образовни профи-

ли”.
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
“Во зависност од следењето на сообразените програми за соодветни занимања, односно

образовни профили учениците со посебни образовни потреби можат да полагаат државна
матура или завршен испит.”

Член 31
Во членот 42 ставот 2 станува став 1 и гласи:
“Запишувањето во    општинските средни училишта, односно средните училишта на

Градот Скопје се врши по пат на конкурс кој го објавува Министерството во средствата за
јавно информирање најдоцна до 31 март, по претходно доставени предлози од општините и
Градот Скопје.”

Ставот 1 станува став 2.
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
“Конкурсите од ставовите 1 и 2 на овој член се објавуваат во средствата за јавно

информирање што се издаваат на македонски јазик и во средствата за јавно информирање
што се издаваат на јазик различен од македонскиот јазик, а на кои се изведува наставата во
средното образование.”

Ставовите 3, 4, 5, 6, 7 и 8 стануваат ставови 4, 5, 6, 7, 8 и 9.

6

www.pravdiko.com



Член 32
Во членот 59 став 1 зборовите: “социјален работник”   се бришат. По
ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:
“Наставници   во средното образование можат да бидат лица кои завршиле соодветни

додипломски студии на факултет и стекнал звање “Bachelor” и имаат положено стручен
испит.

Наставници во средното образование можат да бидат и лица кои завршиле додипломски
студии на факултет, стекнал звање “Bachelor” и педагошка, психолошка и методска
подготовка на соодветни факултети   и имаат положено стручен испит.”

По ставот 10 се додава нов став 11, кој гласи:
“Видот и степенот на стручната подготовка   на лицата кои остваруваат воспитно-обра-

зовна   дејност се утврдуваат со норматив за наставен кадар во средното образование, што го
донесува министерот.”

Ставовите 10, 11 и 12 стануваат ставови 13, 14 и 15.

Член 33
Во членот 60 зборовите: “и ученички дом” се бришат.

Член 34
Во членот 64 став 1 по зборовите: “до почетокот на учебната година” точката се заменува

со запирка и се додаваат зборовите: “на секои три години”.

Член 35
Во членот 69 став 1 зборот “две” се заменува со зборот “четири”.
Ставот 2 се брише, а ставот 3 станува став 2.
Во ставот 4 кој станува став 3 зборовите: “училишниот одбор” се заменуваат со зборот

“Министерството”.
Ставот 5 станува став 4.

Член 36
Во членот 73 кој станува член 74 ставот 2 се менува и гласи:
“За припадниците на заедниците кои наставата ја следат на јазик различен од македонскиот

јазик, педагошката документација се води и издава на македонски јазик со употреба на
неговото кирилско писмо и на јазикот и писмото на кој се изведува наставата.”

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
“Дневникот на паралелка се води на јазикот и писмото на кој се изведува наставата.”
Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5.

Член 37
Членот 74 станува член 73.
Во членот 74 став 1 зборовите: “и дневник на паралелката” се бришат.

Член 38
Во членот 85 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
“Против решението за одбивање на нострификација, односно еквиваленција, може да се

поднесе жалба до надлежната комисија на Владата на Република Македонија.”
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Член 39
Членот 88 се менува и гласи:
“Орган на управување во јавното средно училиште е училишниот одбор.
Училишниот одбор во јавното средно училиште е составен од 12 члена, и тоа: четири

претставника од наставниците, три претставника од родителите, односно старателите на
учениците, три претставника од основачот и по еден претставник од Министерството и од
деловната заедница.

Претставникот од деловната заедница учествува во работата на училишниот одбор, но
нема право на учество при гласањето и донесувањето на одлуките.

Претставниците од родителите, односно старателите на учениците, од основачот и од
Министерството не можат да бидат именувани, односно избирани од редот на вработените во
училиштето.

Претставниците на основачот за државните средни училишта ги именува и разрешува
Владата на Република Македонија, а за општинските   и   училиштата на Градот Скопје, советот
на општината, односно Советот на Градот Скопје.

Претставниците од родителите, односно старателите на учениците ги именува и
разрешува советот на родителите, претставниците на   наставниците ги именува и
разрешува наставничкиот совет на училиштето, претставниците на Министерството ги
именува и разрешува министерот, а претставниците на деловната заедница Стопанската
комора на Република Македонија.

Членовите на одборот освен претставниците од родителите на учениците се именуваат за
период од четири години, со право на уште еден избор.

Претставниците од родителите на учениците се именуваат за периодот до завршувањето на
средното образование на нивното дете.

Училишниот одбор од редот на своите членови избира претседател.
Одлуките на училишниот одбор се донесуваат со мнозинство гласови од вкупниот број

членови на одборот.”
Член 40

Членот 89 се менува и гласи:
“Училишниот одбор на државното средно училиште: -
донесува статут;
- предлага годишна програма за работа и извештај за работа до Министерството; -
предлага годишен финансиски план до Министерството;
- предлага завршна сметка до Министерството;
- објавува јавен оглас за избор на директор;
- врши интервју со кандидатите за директор;
- врши избор на директор од пријавените кандидати на објавен јавен оглас за именување на

директор;
- поднесува предлог до директорот за престанок на работниот однос на лицата од членот

81 став 1на овој закон;
- одлучува по приговорите и жалбите на вработените во училиштето;
- одлучува по жалбите на ученици, родители, односно старатели на ученици и
- разгледува и други прашања утврдени со статутот на државното училиште.”
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Член 41
По членот 89 се додава нов член 89-а, кој гласи:

“Член 89-а
Училишниот одбор на општинското средно училиште, односно средното училиште на

Градот Скопје:
- донесува статут;
- предлага годишна програма за работа и извештај за работа до советот на општината; -
предлага годишен финансиски план до основачот;
- предлага завршна сметка до основачот;
- објавува јавен оглас за именување на директор;
- врши интервју со кандидатите за директор;
-од пријавените кандидати на објавениот јавен оглас за именување на директор, му

предлага на градоначалникот на општината еден кандидат;
- поднесува предлог до директорот за престанок на работниот однос на лицата од членот

81 став 1 на овој закон;
- одлучува по приговорите и жалбите на вработените во училиштето;
- одлучува по жалбите на ученици, родители, односно старатели на ученици и
- разгледува и други прашања утврдени со статутот на општинското училиште.”

Член 42
Членот 91 се менува и гласи:
“Директорот е раководен орган   на јавното средно училиште и   одговорен за законитост

во работата и за материјално-финансиското работење на училиштето.
За директор на јавно средно училиште се избира лице кое покрај   општите услови

утврдени со закон ги исполнува условите за наставник, педагог или психолог во средно
училиште, има високо образование, пет години работно искуство во установа за воспитно-
обра-
зовна работа верифицирана од Министерството и положен испит за директор.

По исклучок, доколку нема пријавено кандидат со положен испит за директор, за директор
може да биде избрано и лице кое не положило испит за директор, но е должно истиот да го
положи во рок од една година од денот на изборот за директор.

Доколку избраниот директор не го положи испитот за директор во рокот утврден во
ставот 3 на овој член, му престанува мандатот на директор.

Испитот за директор од ставот 2 на овој член се полага пред стручна комисија формирана
од министерот, составена од претставници на стручните органи на Министерството и
универзитетите.

Стручната комисија на кандидатот кој го положил испитот му издава уверение за положен
испит за директор.

Мандатот на комисијата е две години со право на уште еден избор.
Програмата за полагање на испит за директор ја донесува министерот, на предлог на

комисијата од став 5 на овој член.
Мандатот на директорот на јавното средно училиште трае четири години.
Директорот на општинското средно училиште се избира и разрешува од градоначалникот

на општината, согласно со овој закон.
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Директорот на средното училиште на Градот Скопје се избира и разрешува од
градоначалникот на Градот Скопје, согласно со овој закон.

Директорот на државното средно училиште се избира и разрешува од   училишниот   одбор,
по претходна согласност од Министерството, согласно со овој закон.

Постапката и начинот на полагањето на испитот за директор, како и формата и содржи-
ната на уверението, со посебен акт ги пропишува министерот.”

Член 43
Во членот 92 став 2 алинеи 3 и 5 се додаваат зборовите: “и друг административно-тех-

нички кадар”.
Во алинејата 4 зборовите: “и работници и врши оценување во согласност со резултати-

те од нивната работа” се заменуваат со зборовите: “и друг административно-технички ка-
дар”.

Во алинејата   7 по зборот “Министерството” се додаваат зборовите: “а за општинските
училишта и до општината, односно Градот Скопје”.

Член 44
По членот 92 се додава нов член 92-а, кој гласи:

“Член 92-а
Градоначалникот, за општинските средни училишта, односно средни училишта на Градот

Скопје, три месеци пред истекот на мандатот на постојниот директор донесува одлука
училишниот одбор да распише јавен оглас за избор на директор.

За државните средни училишта училишниот одбор три месеци пред истекот на мандатот на
постојниот директор донесува одлука да распише јавен оглас за избор на директор.

Во објавениот јавен оглас во јавните гласила се утврдуваат условите кои треба да ги ис-
полнува кандидатот за директор, потребната документација, времето на траење на јавниот оглас и
рокот во кој ќе се изврши изборот.

Пријавените кандидати ги доставуваат потребните документи согласно со огласот до
училишниот одбор.

Пристигнатите документи ги прегледува тричлена комисија избрана од училишниот
одбор чија надлежност се утврдува со статутот на училиштето.

Комисијата е должна во рок од пет дена по завршувањето на огласот да ги разгледа
пристигнатите документи.

На кандидатите кои не ги исполнуваат условите предвидени во огласот им се враќаат
документите со образложение.

Училишниот одбор може да побара дополнителни документи од кандидатите кои ги
исполнуваат условите согласно со одредбите во статутот на училиштето.

Членовите на училишниот одбор и претставник од Бирото за развој на образованието
вршат интервју со кандидатите кои ги исполнуваат условите за директор.

Училишниот одбор на општинското средно училиште, во рок од седум дена од изврше-
ниот разговор со кандидатите, до градоначалникот предлага еден кандидат за   избор на
директор.

Училишниот одбор на државното средно училиште, во рок од седум дена од извршениот
разговор со кандидатите му предлага на министерот кандидат за избор на директор и врши
избор на директор.
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Градоначалникот, во рок од 15 дена од денот на добивањето на предлогот, врши избор на
директор.

Доколку градоначалникот во рокот утврден   во ставот 10 од овој член не избере директор,
должен е во рок од три дена да го извести училишниот одбор со писмено образложение за
причините.

Училишниот одбор во рок од седум дена од денот на приемот на известувањето од ста-
вот 13 на овој член, на градоначалникот му доставува еден предлог за избор на директор.

Градоначалникот е должен во рок од пет дена   од денот на добивањето на предлогот да го
избере кандидатот предложен од училишниот одбор.

Кандидатите кои не се избрани, во рок од осум дена од денот на приемот на одлуката на
градоначалникот, имаат право на жалба по однос на спроведувањето на постапката за избор на
директор на Второстепена комисија на Владата на Република Македонија надлежна за решавање
на прашања од областа на работните односи.

Против одлуката на Комисијата од ставот  16 на овој член кандидатот има право на
тужба до надлежниот основен суд.”

Член 45
Во членот 93 се додава нови алинеи 5 и 6, кои гласат:
“- ако дозволи исплаќање на средства кои не се утврдени во годишниот финансиски план на

училиштето;
- ако дозволи организирање на дејности и активности што се во спротивност со плановите

и програмите”.

Член 46
Членот 93-а се менува и гласи:
“Директорот кој не е повторно избран на јавен оглас или е разрешен не по своја вина

пред истекот на мандатот за времето за кое е избран се распоредува на соодветно работно
место во училишта на подрачјето на општината, односно општините на Градот Скопје.”

Член 47
По членот 93-а се додаваат два нови члена 93-б и 93-в, кои гласат:

“Член   93-б
Доколку постојат одредени сознанија за постапување на директорот согласно со одредбите

од членот 93 на овој закон, училишниот одбор свикува седница на која се донесува заклучок
во писмена форма кој се доставува до директорот.

Директорот има право во рок од седум дена од приемот да се изјасни за наводите во
заклучокот.

Доколку училишниот одбор не го прифати изјаснувањето на директорот, свикува седница
во рок од три дена и во присуство на претставник од Државниот просветен инспекторат
врши интервјуирање на директорот. Претставникот од Државниот просветен инспекторат
дава мислење за оправданоста на разрешувањето на директорот.

Доколку училишниот одбор оцени дека е неопходно доставува предлог за разрешување на
директорот до градоначалникот.
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Разрешениот директор во рок од 15 дена од денот на приемот на одлуката   на
градоначалникот има право на жалба по однос на спроведувањето на постапката за
разрешување на Второстепена комисија на Владата на Република Македонија надлежна
за решавање на прашања од областа на работните односи.

Против одлуката на Комисијата од ставот 5 на овој член кандидатот има право на тужба до
надлежниот основен суд.”

Член   93-в
Градоначалникот во рок од три дена од денот на разрешувањето на директорот именува

вршител на должноста директор од редот на вработените во училиштето кој ги исполнува
условите за директор.

Вршителот на должноста директор ги врши работите до именувањето на нов директор, но
не подолго од шест месеца од денот на неговото именување.”

Член 48
Членот 101 се менува и гласи:
“Средствата за финансирање на јавното средно образование се обезбедуваат од Буџетот на

Република Македонија, на начин и по постапка утврдени со Законот за буџетите на Република
Македонија, Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија и Законот за
финансирање на единиците на локалната самоуправа.

Средствата од ставот 1 на овој член се распределуваат на општините по пат на блок дотации
и наменски дотации согласно со Уредбата за методологијата за утврдување на критериумите за
распределба   на блок дотациите   и Уредбата за методологијата за распределба   на
капиталните и наменските дотации утврдени во Законот за финансирање на единиците на
локалната самоуправа.

Општината средствата од ставот 2 на овој член ги распределува на средните училишта на
својата територија за обезбедување на реализација на воспитно-образовниот процес, во
согласност со утврдените стандарди и нормативи.

Со уредбите од ставот 2 на овој член   се уредува распределбата на средствата од блок
дотацијата и од наменската дотација која се врши врз основа на формула и согласно со
фазите   за фискалната децентрализација утврдени во Законот за финансирање на единиците на
локалната самоуправа.

Формулата од ставот 4 на овој член за распределба на средствата се изведува
основно од бројот на учениците во средните училишта на своето подрачје.

Врз изведувањето на формулата можат да имаат влијание и следниве објективни фактори:
возраста на учениците, планот и програмите кои се реализираат во училиштето, типот на
училишниот објект, локацијата на училиштето и друго.”

Член 49
По членот 101 се додаваат два нови члена 101-а и 101-б, кои гласат:

“Член 101-а
Општината може да ја дополни добиената блок дотација, односно наменска дотација за

образование со средства од сопствени извори, освен за платите на вработените во учили-
штата.
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Член 101-б
Податоци од годишниот финансиски план и од завршната сметка на јавните средни

училишта, општината објавува во своето службено гласило. Министерството утврдува кои
податоци ќе бидат објавени.”

Член 50
Насловот на главата “XI. НАДЗОР НА РАБОТАТА НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА” се

менува и гласи   “XI. НАДЗОР”.
Во членот 108 ставот 2 се менува и гласи:
“Инспекциски надзор врши Државниот просветен инспекторат и овластени инспектори на

општината, односно Градот Скопје на начин утврден со закон.”

Член 51
По членот 108 се додаваат два нови члена 108-а и 108-б, кои гласат:

“Член 108-а
При вршењето на надзорот над работата на органите на општината и Градот Скопје,

Министерството ги врши следниве работи:
- ја следи законитоста на работата на органите на општината и Градот Скопје, презема

мерки и активности и поднесува иницијативи за остварување на надлежностите на општината
во согласност со овој закон;

- оценува дали органите на општината и Градот Скопје обезбедуваат надлежностите на
општината да се извршуваат согласно со стандардите и постапките утврдени со овој закон;

- им укажува на органите на општината и Градот Скопје на пречекорувањето на нивни-
те надлежности утврдени со овој закон и друг пропис   и им предлага соодветни мерки за
надминување на таквата состојба;

- укажува на определени материјални и процедурални недостатоци во работата на органите
на општината и Градот Скопје кои би можеле да го оневозможат вршењето на работите од
областа на средното образование од локално значење;

- дава препораки за доследно спроведување на надлежностите на општината и Градот
Скопје во рамките на овој закон на барање на органите на општината;

- го следи навременото донесување на прописите на општината и Градот Скопје
предвидени со овој закон;

- ја следи законитоста на решенијата што градоначалникот ги донесува во решавањето на
поединечните права, обврски и интереси на физичките и правните лица и презема мерки во
согласност со овој закон;

- дава мислење и стручна помош по предлог прописите на општината и Градот Скопје
предвидени со овој закон, на барање на органите на општината,   односно Градот Скопје;

- го   следи   остварувањето   на   јавноста   на   работата   на     органите     на општината и
Градот Скопје, во остварувањето на нивните надлежности утврдени со закон, а особено од
аспект на редовно, навремено, вистинито и потполно известување на граѓаните;

- го следи остварувањето на претходниот надзор на прописите на општините и
- навремено ги известува органите на општината и Градот Скопје за констатираните состојби

во нивната работа и за преземените мерки при вршењето на надзорот.
За преземените мерки и активности од алинеите 6 и 7, Министерството го информира

Министерството за локална самоуправа.
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Член 108-б
Доколку и покрај укажувањата и преземените мерки   и активности, органите на општината

и Градот Скопје не го обезбедат извршувањето на работите кои со закон се утврдени како
нивна надлежност и за чие извршување се одговорни општината и Градот Скопје, по сила на
овој закон им се одзема вршењето на соодветната надлежност.

Вршењето на одземените работи го презема Министерството, но најмногу до една година
од денот на нивното преземање.

Министерството  вршењето  на  работите  од  надлежност  на  општината  и  Градот
Скопје ги врши во име и за сметка на општината, односно Градот Скопје.

За одземањето на работите од ставот 1 на овој член се известува органот на државната
управа надлежен за вршење на работите од областа на локалната самоуправа и органот на
државната управа надлежен за вршење на работите од областа на финансиите.”

Член 52
Во членот 109 став 1 алинеја 1 по зборот “образование” се додаваат зборовите: “и се

истакнат партиски и верски обележја”.
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
“Со парична казна од ставот 2 на овој член ќе се казни директорот на средното училиште

ако дозволи исплаќање на средства кои не се утврдени во   годишниот финансиски план на
училиштето.”

Ставот 3 станува став 4.
Член 53

Членот 111 се менува и гласи:
“Постојните јавни средни училишта на територијата на Република Македонија

продолжуваат со работа како општински училишта, односно училишта на градот Скопје,
согласно со одредбите на овој закон, од денот на конституирањето на советите на
општините и на градот Скопје и изборот на градоначалниците на општините и
градоначалникот на градот Скопје по спроведувањето на првите наредни локални избори
согласно со Законот за локалните избори (“Службен весник на Република Македонија” број
46/96, 12/2003, 35/2004, 52/2004 и 60/2004), освен следниве училишта:   Државното училиште
за применета уметност “Лазар Личеноски” Скопје, Државното училиште за физичка култура
“Методија Митевски Брицо” Скопје, Музичко-балетскиот училишен центар  “Илија
Николовски Луј” Скопје,   Училишниот центар за музичко образование Штип, Училишниот
центар за музичко образование Битола, Центарот за рехабилитација и образование
“Партенија Зографски” Скопје,    Центар за средно образование  “Св. Наум Охридски”
Скопје, Државното училиште за деца и младинци со оштетен вид  “Димитар Влахов”
Скопје и Центарот за специјално средно образование “Искра” Штип, кои продолжуваат со
работа како државни средни училишта.”

Член 54
Членот 112 се менува и гласи:
“Основачките права и обврски спрема средните училишта од членот 111 на овој закон ги

преземаат општините, односно градот Скопје за училиштата на своето подрачје, од денот на
конституирањето на советите на општините и на градот Скопје и изборот на градоначалниците
на општините и градоначалникот на градот Скопје по спроведувањето на првите наредни
локални избори согласно со Законот за локалните избори (“Службен весник на Република
Македонија” број 46/96, 12/2003, 35/2004, 52/2004 и 60/2004).
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Сопственоста на училишните објекти и имотот на средните училишта од ставот 1 на овој
член, со одлука на Владата на Република Македонија ги презема општината, односно градот
Скопје за училиштата на своето подрачје, од денот на конституирањето на советите на
општините и на градот Скопје и изборот на градоначалниците на општините и
градоначалникот на градот Скопје по спроведувањето на првите наредни локални избори
согласно со Законот за локалните избори (“Службен весник на Република Македонија” број
46/96, 12/2003, 35/2004, 52/2004 и 60/2004).”

Член 55
Членот 114 се менува и гласи:
“Одредбите од членовите 26 став 2, 27, 28, 29 ставови 1, 2 и 3 и 30 став 2 на овој закон, кои

се однесуваат на државната матура, училишната матура и завршниот испит ќе се применуваат
од влегувањето во сила на новите планови и програми.”

Член 56
Во членот 115 бројот “37/92” се заменува со бројот “18/93”.

Член 57
Постојните директори се должни во рок од една година од почетокот на примената на

членот 42 од овој закон да положат испит за директор.
Доколку постојните директори не го положат испитот за директор во рокот утврден во

ставот 1 на овој член, им престанува мандатот на директор.

Член 58
Поблиските прописи предвидени со овој закон, министерот ќе ги донесе   во рок од една

година од денот на неговото влегување во сила.
Програмата за полагање на испит за директор, посебниот   акт за постапката и начинот на

полагањето на испитот за директор, како и формата и содржината на уверението предвидени
во членот 42 од овој закон, министерот ќе ги донесе во рок од шест месеца по влегувањето во
сила на овој закон.

Член 59
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на

Република Македонија”, а членовите 1, 5, 6,   8, 9, 10, 12, 13 став 1, 15, 17, 31, 39, 40, 41, 42, 43 став
3, 44, 47, 48, 49, 50 и 51 од овој закон ќе се применуваат од денот на конституирањето на советите
на општините и на градот Скопје и изборот на градоначалниците на општините и
градоначалникот на градот Скопје по спроведувањето на првите наредни локални избори
согласно со Законот за локалните избори (“Службен весник на Република Македонија” број
46/96, 12/2003, 35/2004, 52/2004 и 60/2004).
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