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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

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 14
јануари 2015 година.

Бр. 08-208/1
14 јануари 2015 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ

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

44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005,
113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11,
6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14 и 135/14) по членот 24-а се додава нов член 24-б, кој
гласи:

„Член 24-б
(1) Министерството, за освоено прво, второ или трето место на меѓународен натпревар од

областа на математиката и природните науки, на ученикот и на наставникот кој го
подготвувал ученикот за натпреварот, поединечно им доделува парична награда во износ од
50% од просечната нето плата исплатена по работник во Републиката во последниот месец
пред доделувањето на наградата за освоено прво место, 40% за освоено второ место и 30% за
освоено трето место.

(2) Под меѓународен натпревар од ставот (1) на овој член се подразбира натпревар на кој
учествуваат ученици од најмалку десет различни држави.

(3) За доделување на паричната награда од ставот (1) на овој член, Министерството
објавува јавен повик еднаш во годината.

(4) Министерството, во соработка со Центарот за стручно образование и обука, може да
организира избор за најдобар ученик во струката од завршните години  на образованието во
стручното образование.
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(5) На ученикот кој е избран за најдобар ученик во струката од завршните години   на
образованието во стручното образование и на наставникот кој го подготвувал ученикот за
натпреварот, Министерството поединечно им доделува парична награда во износ од 50%, од
просечната нето плата исплатена по работник во Републиката во последниот месец пред
доделувањето на наградата.

(6) Начинот на избор за најдобар ученик во струката од завршните години    на
образованието во стручното образование го утврдува министерот, на предлог на Центарот за
стручно образование и обука.“

Член 2
Во  Законот  за  изменување  и  дополнување  на  Законот  за  средното  образование

(„Службен весник на Република Македонија“ брoj 41/14) во членoт 10 во ставот 2 точката на
крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: „а одредбите кои се однесуваат на
условот за положен психолошки тест и тест за интегритет кои ќе започнат да се
применуваат од 1 февруари 2016 година.“

Член 3
Во  Законот  за  изменување  и  дополнување  на  Законот  за  средното  образование

(„Службен весник на Република Македонија“ брoj 135/14) во членот 6 зборовите: „член 5“ се
заменуваат со зборовите: „член 4“.

Член 4
Подзаконскиот акт предвиден со овој закон ќе се донесе во рок од три месеци од денот на

влегувањето во сила на овој закон.

Член 5
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да

утврди пречистен текст на Законот за средното образование.

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

Република Македонија“.
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