
Службен весник на РМ, бр. 92 од 22.07.2008 година

20080921711

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

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 17 јули
2008 година.

Бр. 07-2945/1
17 јули 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 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, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007,
49/2007 и 81/2008), во членот 45 став 2 зборовите: "а екстерното го врши Бирото за развој на
образованието и училиштето" се бришат.

По ставот 2 се додаваат   три нови става 3, 4   и 5, кои гласат:
"Екстерното проверување на постигањата на   успехот на учениците на крајот на секоја

учебна година се спроведува врз основа на стандардизирани тестови изготвени од Бирото за
развој на образованието и Центарот за стручно образование и обука, а го организира и
спроведува Министерството и Државниот просветен инспекторат.

Резултатите од проверување на напредокот и постигањето на успехот на ученикот од
ставoт  3 на овој член не влијаат врз општиот успех на ученикот, односно на неговите
оценки, освен доколку разликата меѓу добиената оценка од екстерното проверување на
постигањето на успехот на учениците и добиената оценка од наставникот се разликува
повеќе од една оценка.

На ученикот му се издава свидетелство за завршена година по спроведеното екстерно
проверување од ставoт 3 на овој член."

Ставот 3 кој станува став 6 се менува и гласи:
"Начинот на организирање и спроведување на проверување на постигањето нa успехот на

учениците  од  ставовите  2  и  3    на  овој  член,  како  и  начинот  на  утврдувањето  на
завршните оценки на ученикот го пропишува министерот."
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Член 2
По членот 70 се додава нов член 70-а, кој гласи:

"Член 70-a
Врз основа на резултатите од екстерното проверување на постигањата на успехот на

учениците од членот 45 став 3 на овој закон се оценува објективноста и професионалноста на
наставникот во вреднувањето на постигнувањата на успехот на ученикот.

Оценувањето  од  ставот  1  на  овој  член се врши со  споредување  на  резултатите  на
екстерното проверување на постигањата на ученикот со завршната оценка на ученикот по
соодветниот предмет, за што Министерството изготвува ранг-листа за отстапување од
добиените показатели.

Врз основа на ранг-листата од ставот 2 на овој член, 20% од наставниците кај кои има
најмали  отстапувања  во  добиените  показатели  им  се  зголемува  платата  за  наредната
година 15% од платата што ја примал.

Врз основа на ранг-листата од ставот 2 на овој член, 20% од наставниците кај кои има
најголеми отстапувања во добиените показатели им се намалува платата за наредната
година 10% од платата што ја примал.

Ако наставникот три години едно по друго покажува резултати од ставот 3 на овој член се
унапредува во првото наредно звање.

Ако наставникот три години едно по друго покажува резултати од ставот 4 на овој член му
престанува работниот однос.

Акт  за  зголемување,  односно  намалување  на  платата  на  наставникот  согласно  со
ставовите 3 и 4 на   овој член донесува директорот на училиштето.

Против актот на директорот од ставот 7 на овој член наставникот може да поднесе тужба до
надлежен суд.

Начинот  на  изготвување  на  ранг-листата,  утврдувањето  на  процентот  на  најголеми,
односно најмали отстапувања од добиените показатели, процентот на зголемување, односно
намалување на платата, како и начинот на намалувањето, односно зголемувањето на платата
на наставникот во рамките на утврдените проценти согласно со овој член   го пропишува
министерот."

Член 3
Во членот 93 по алинејата 6 се додава нова алинеја 7, која гласи:
“- ако  три  години  во  текот  на  неговиот  мандат  најмалку 10%  од  наставниците

вработени во   училиштето се на листата од членот 70-а   став 4 на овој закон.”

Член 4
Стандардизираните  тестови  од  членот  45  став  3  на  овој  закон  кои  ги  изготвуваат

Бирото  за  развој  на  образованието  и  Центарот  за  стручно  образование  и  обука,
продолжува да ги изготвува Државниот испитен центар, со денот на   неговото основање.

Член 5
Прописот  за  начинот  на  организирање  и  спроведувањето  на  проверување  на

постигањето на успехот на учениците, како и начинот на утврдување на завршните оценки на
ученикот, министерот ќе го донесе најдоцна до 31 декември 2008 година.

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

Република Македонија”.
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