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ВОВЕД

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО 
ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ

Со Законот за изменување и дополнување на Законот за средното 
образование се врши изменување и дополнување на Законот за средното 
образование согласно договорените одредби од Спогодбата помеѓу 
Министерството за образование и наука и СОНК.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Со Законот за изменување и дополнување на Законот за средното 
образование се врши изменување и дополнување на членот 70-a од Законот за 
средното образование, во кој се регулира наградувањето на наставниците во 
средните училишта и нивниот кариерен напредок според резултатите од 
екстерната проверка на знаењата на учениците, како и изменување и дополнување 
на членовите 93, 104, 109, 109-а, 109-б, 109-г и членот 110, во кои се намалуваат 
износите на утврдените глоби. Воедно, се додава нов член 7 во кој е предвидено 
дека зголемувањето, односно намалувањето на платите на наставниците согласно 
објавениот извештај со резултати од спроведеното екстерно проверување на 
постигањата на успехот на учениците за учебната 2013/2014 година, нема да се 
применува.

 III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Овој закон не предизвикува фискални импликации.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА 
ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

      Овој закон не предизвикува материјални обврски за одделни субјекти.
               Средствата се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.

V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Со оглед на тоа што се исполнети случаите утврдени во член 170 алинеја 1 
од Деловникот на Собранието на Република Македонија, односно не е во прашање 
донесување на  сложен и обемен закон, се предлага овој Закон за изменување и 
дополнување на Законот за средното образование, да се донесе по скратена 
постапка.



ПРЕДЛОГ - ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

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

Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 
113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/2010, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 
6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14 и 10/15) во член 70-a во ставот 2 по 
зборот „учениците“се додаваат зборовите „(во натамошниот текст: извештајот)“.

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) Државниот испитен центар го доставува извештајот до секое средно 

училиште во втората недела на месец септември во тековната година. По 
исклучок, доколку во периодот кога се доставува извештајот од овој став се 
одржуваат избори за претседател на Република Македонија, за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија, односно за членови на 
советите на општините и Советот на градот Скопје и за избор на градоначалник на 
општина и градоначалник на град Скопје, извештајот се доставува првиот нареден 
ден по завршувањето на изборите.“

Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (6) и (7).
Во ставот (7), кој станува став (8) зборовите „20% од наставниците кај кои 

има најмали отстапувања во добиените показатели им се зголемува платата за 
наредната година за 15% од платата што ја примале“ се заменуваат со зборовите 
„на првите 50% од наставниците од 20% кај кои има најмали отстапувања во 
добиените показатели им се зголемува платата за наредната година во траење од 
девет месеци за 10% од основицата на платата што ја примале во месец август.“

Ставот (8) кој станува став (9) се менува и гласи: 
„(9) Ако наставникот од став (8) на овој член три години едноподруго е на  

извештајот во првите 50% од наставниците од 20% кај кои има најмали 
отстапувања во добиените показатели, платата од став (8) на овој член му се 
исплаќа до престанокот на работниот однос.“ 

Ставовите (9), (10), (11) и (12) се бришат.
Ставот (13), кој станува став (10), се менува и гласи: 
„(10) Врз основа на доставениот извештај, на 20% од наставниците кај кои 

има најголеми отстапувања во добиените показатели им се обезбедува соодветна 
стручна советодавна помош, која ја обезбедува Бирото.“

Ставовите (14) и (15) стануваат ставови (11) и (12).
Во ставот (16) кој станува став (13) бројот „(15)“ се заменува со бројот „(12)“.
Ставот (17) кој станува став (14) се менува и гласи:
„(14) Решение за зголемување на платата на наставникот согласно со 

ставовите (8) и (9) на овој член, донесува директорот на училиштето. Исплатата на 
платата со зголемување започнува од 1 јануари наредната година по 
доставувањето на извештајот.“

Ставот (18), кој станува став (15), се менува и гласи:
„(15) Решението од ставот (14) на овој член се доставува до 

Министерството најдоцна 15 дена од денот на доставувањето на извештајот, а ќе 
започне да се применува од 1 јануари наредната година.“ 

Ставот (19) станува став (16).

Член  2
Во член 93 во ставот (2) зборовите „ставовите (14) и (15)“ се заменуваат со 

зборовите „ставовите (11) и (12)“.

Член  3
Во членот 104 ставот 3 се менува и гласи:
„Начинот за стекнување и распределба на средствата од став 1 алинеите 1 

и 2 на овој член ги уредува министерот, на предлог на Бирото и Центарот за 
стручно образование и обука.“



Член  4
Во членот 109 во ставот (1)  бројот „2.000“ се заменува со бројот „800“.
Во ставот (2)  бројот „2.000“ се заменува со бројот „800“.
Во ставот (3)  бројот „1.000“ се заменува со бројот „400“.
Во ставот (4)  бројот „500“ се заменува со бројот „200“.
Во ставот (5) зборовите „од 2.500 до 3.000“ се заменуваат со зборовите „од 

1.000 до 1.200“.
Во ставот (6)  бројот „1.500“ се заменува со бројот „650“.
Во ставовите (7)  и (8) бројот „1.000“ се заменува со бројот „400“.
Во ставот (9)  зборовите  „од 200 до 250“ се заменува со зборовите „од 80 

до 100“.
Во ставот (10)  зборовите „од 500 до 700“ се заменува со зборовите „ од 200 

до 280“.
По ставот (10) се додава нов став (11) кој гласи:
„(11) За секоe наредно повторување на прекршоците од ставовите  (1) до 

(10) на овој член во тековната учебна година глобата се изрекува во двоен износ.
 

Член  5
Во членот 109-а во ставот (1) зборовите „од 3.500 до 4.000“ се заменуваат 

со зборовите „од 1.400 до 1.600“.
Во ставот (2)  бројот „2.500“ се заменува со бројот „1.000“.
Во ставот (3)  бројот „1.500“ се заменува со бројот „600“.
Во ставот (4)  бројот „1.000“ се заменува со бројот „400“.
По  ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи:
„(5) За секоe наредно повторување на прекршоците од ставовите (1) до (4) 

на овој член во тековната учебна година глобата се изрекува во двоен износ.

Член  6
Во членот 109-б во ставот (4)  бројот „600“ се заменува со бројот „300“,  а 

зборовите „ставови (14) и (15)“ се заменуваат со зборовите „ставови (11) и (12)“
По  ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи:
„(5) За секоe наредно повторување на прекршоците од ставот (4) на овој 

член во тековната учебна година глобата се изрекува во двоен износ.

Член  7
Во членот 109-г  во ставот (1) бројот „1.000“ се заменува со бројот „400“.
Во ставот (2)  бројот „600“ се заменува со бројот „240“.
Во ставот (3)  бројот „300“ се заменува со бројот „120“.
По ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:
„(4) За секоe наредно повторување прекршоците од ставовите  (1) до (4) на 

овој член во тековната учебна година глобата се изрекува во двоен износ.

Член  8
Во членот 110 во ставот (1) бројот „2.000“ се заменува со бројот „800“.
Во ставовите (2), (3) и (4)  бројот „1.000“ се заменува со бројот „400“.
По ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи:
„(5) За секоe наредно повторување на прекршоците од ставовите (1) до (4) 

на овој  член во тековната учебна година глобата се изрекува во двоен износ.



    Член  9
На наставниците кај кои има најмали, односно најголеми отстапувања во 

добиените показатели согласно доставениот извештај со резултати од 
спроведеното екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците за 
учебната 2013/2014 година, нема да им се зголеми, односно намали платата 
согласно одредбите од членот 70-а од Законот за средното образование („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.92/08, 33/10, 116/2010, 156/10, 18/11, 42/11, 
51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14 и 10/15).

Член  10
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република 

Македонија да утврди пречистен текст на Законот за средното образование.

Член 11
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 

„Службен весник на Република Македонија“.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ

Со членот 1 во членот 70-a од законот се врши изменување и дополнување 
во насока на регулирање на наградувањето на наставниците во средните 
училишта и нивниот кариерен напредок според резултатите од екстерната 
проверка на знаењата на учениците.

Со членот 2 во член 93 во ставот (2) зборовите „ставовите (14) и (15)“ се 
заменуваат со зборовите „ставовите (11) и (12)“.

Со членот 3 се дава законски основ начинот за стекнување и распределба 
на средствата стекнати од партиципација на корисниците на услуги, продажба на 
производи и услуги кои се резултат на вршење на основна дејност, 
 да ги уредува министерот, на предлог на Бирото и Центарот за стручно 
образование и обука.

Со членовите 4, 5, 6, 7 и 8 се врши значително намалување на висината на 
глобите од досега утврдените глоби и се дополнува со одредба дека за секој 
нареден сторен прекршок глобата се изрекува во двоен износ.

Со членот 9 е уредено дека зголемувањето, односно за намалувањето на 
платите на наставниците согласно објавениот извештај со резултати од 
спроведеното екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците за 
учебната 2013/2014 година, нема да се применува.

Со членот 10 се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието 
на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за средното 
образование.

 Со членот 11 се уредува влегувањето во сила на законот.

II.МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Со оглед на тоа што со изменување и дополнување и дополнувањето на 
Законот за средното образование се врши изменување и дополнување на одредби 
од Законот за средното образование, решенијата содржани во одредбите се 
меѓусебно поврзани  и чинат една правна целина.

III.ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со Законот за изменување и дополнување на Законот за средното 
образование се врши изменување и дополнување на Законот за средното 
образование согласно договорените одредби од Спогодбата помеѓу 
Министерството за образование и наука и СОНК.



ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
КОИ СЕ  ИЗМЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ

Член 70-a
(1) Врз основа на резултатите од екстерното проверување на постигањата 

на успехот на учениците се оценува објективноста и професионалноста на 
наставникот во вреднувањето на постигнувањата на успехот на ученикот.

(2) Оценувањето од ставот (1) на овој член се врши со споредување на 
резултатите на екстерното проверување на постигањата на ученикот со годишната 
оценка на ученикот по соодветниот предмет за што Државниот испитен центар 
изготвува збирен извештај со резултати од спроведеното екстерно проверување 
на постигањата на успехот на учениците.

(3) Извештајот од ставот (2) на овој член се изготвува врз основа на 
средната вредност изразена во проценти од резултатите на екстерното 
проверување на постигањата на учениците со годишните оценки на ученикот за 
кои нема отстапување и за кои отстапувањето е поголемо од една оценка.

(4) По исклучок, извештајот од ставот (2) на овој член, се проширува со 
наставниците кои имаат отстапување од добиените показатели како последниот 
наставник од листата.

(5) Процентот на најголеми отстапувања од добиените показатели е 100%, 
кога има отстапување од четири оценки од оценката добиена од проверувањето и 
годишната оценка од наставникот.

(6) Процентот на најмали отстапувања од добиените показатели е 0%, кога 
нема отстапување од оценката добиена од проверувањето и годишната оценка од 
наставникот.

(7) Врз основа на објавениот извештај со резултати од спроведеното 
екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците, 20% од 
наставниците кај кои има најмали отстапувања во добиените показатели им се 
зголемува платата за наредната година за 15% од платата што ја примале.

(8) Врз основа на објавениот извештај со резултати од спроведеното 
екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците, 20% од 
наставниците кај кои има најголеми отстапувања во добиените показатели им се 
намалува платата за наредната година за 15% од платата што ја примале.

(9) По исклучок од ставот (7) на овој член ако во објавениот извештај со 
резултатите од спроведеното екстерно проверување на успехот на учениците 
бројот на наставниците кај кои има најмали отстапувања во добиените показатели 
е поголем од 20 % на сите наставници еднакво им се зголемува платата во висина 
на средствата кои се од наставниците кај кои има најголеми отстапувања во 
добиените показатели.

(10) По исклучок од ставот (8) на овој член ако во објавениот извештај со 
резултатите од спроведеното екстерно проверување на успехот на учениците, 
бројот на наставниците кај кои има најголеми отстапувања во добиените 
показатели е помал од 20%, бројот на наставниците на кои им се зголемува 
платата е еднаков на бројот на наставниците на кои им се намалува платата.

(11) Одредбата од ставот (9) на овој член се однесува на наставниците чија 
објективност се проверува при оценувањето на постигањата на успехот на 
учениците по наставните предмети со кои учениците се стекнуваат со вештини, 
односно за наставните предмети за кои не може да се врши екстерното 
проверување на постигањата на успехот на учениците.

(12) Извештајот со резултати од спроведеното екстерно проверување на 
постигањата на успехот на учениците, Државниот испитен центар го објавува на 
веб страницата на Државниот испитен центар и на Министерството во втората 
недела на месец септември во тековната година. По исклучок, доколку во периодот 
кога се објавува извештајот од овој став се одржуваат избори за претседател на 
Република Македонија, за избор на пратеници во Собранието на Република 
Македонија, односно за членови на советите на општините и Советот на градот 
Скопје и за избор на градоначалник на општина и градоначалник на град Скопје, 
извештајот се објавува првиот нареден ден по завршувањето на изборите.



(13) За наставниците од ставот (8) на овој член се обезбедува соодветна 
стручна советодавна помош од Бирото.

(14) На наставник кој и по две години од добивањето на стручната помош, 
повторно ќе биде во групата на наставници кај кои има најголеми отстапувања во 
добиените показатели, му престанува работниот однос.

(15) Решение за престанок на работниот однос на наставникот донесува 
директорот на средното училиште.

(16) Против решението на директорот од ставот (15) на овој член 
наставникот може да поднесе тужба до надлежен суд.

(17) Решение за зголемување, односно намалување на платата на 
наставникот согласно со ставовите (7), (8) и (9) на овој член, донесува директорот 
на училиштето. Исплатата на платата со зголемување, односно намалување 
започнува од 1 јануари наредната година по објавувањето на извештајот за 
работата на наставниците.

(18) Решението од ставот (17) на овој член се доставува до Министерството 
до најдоцна 15 дена од денот на објавувањето на збирниот извештај со резултати 
од спроведеното екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците 
од тековната година, а ќе започне да се применува од јануари наредната година. 

(19) Начинот на изготвување на збирниот извештај со резултати од 
спроведеното екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците, 
како и начинот на утврдувањето на процентот на најголеми, односно најмали 
отстапувања од добиените показатели ги пропишува министерот, на предлог на 
Државниот испитен центар.

Член 93
Директорот на јавното училиште може да биде разрешен особено: 
- на лично барање; 
- во случај на направена повреда при извршување на закони, други прописи и 
општи акти утврдена од страна на Државниот просветен инспекторат и 
- ако не ја остварува програмата за работа и не се реализираат плановите и 
програмите за воспитно-образовна работа 
- ако по негова вина е нанесена штета на учениците, односно на нивните родители 
или старатели и на општествената заедница 
- 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; 
- ако три години во текот на неговиот мандат најмалку 10% од наставниците и 
стручните соработници вработени во училиштето се најдат во групата на 
наставници и стручни соработници кои покажуваат најслаби резултати од 
екстерното проверување содржани во годишниот извештај за работа на 
наставниците и стручните соработници. 
(2) Директорот на средното училиште се разрешува во рок од 15 дена од страна на 
градоначалникот, пред истекот на мандатот, ако не постапи согласно член 70-а 
ставовите (14) и (15) од овој закон.
(3) Директорот се разрешува од страна на министерот во рок од 15 дена по истекот 
на рокот од став (2) на овој член, доколку градоначалникот не постапи согласно 
став (2) на овој член.

Член 104
Јавните училишта можат да стекнуваат средства и од: 

              - партиципација на корисниците на услуги; 
              - продажба на производи и услуги кои се резултат на вршење на основна 
дејност; 
              - трговските друштва, јавните претпријатија, установи и органи на државна 
управа во кои се остварува практична обука за учениците 
             - проекти одобрени од министерот 
             - камати и девиденди на пласирани средства; 
             - легати, подароци, завештанија и 
             - други извори. 



Средствата од став 1 на овој член ќе бидат наменети за унапредување, 
осовременување и  развој  на  дејноста  во  јавните  училишта за што се поднесува 
извештај до Министерството, односно до надлежниот орган на единицата на 
локалната самоуправа.

Посебен пропис за условите за стекнување и распределба на средствата од 
став 1 на овој член донесува Владата на  Република  Македонија, а за 
општинските, односно училшитата на Град Скопје надлежниот орган на единицата 
на локалната самоуправа.

Начинот на распределба на средствата за проектите од  став 1  алинеја 4  
на  овој  член поблиску го пропишува министерот.

Член 109
(1) Глоба во износ од 2000 евра во денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на родителот, односно старателот на малолетниот ученик ако 
ученикот не е запишан во средно училиште или нередовно го посетува училиштето 
(член 3 став (1)).

(2) Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на средното училиште, ако: 

- внесува погрешни податоци во интегрираната база на податоци (член 9-а); 
- не користи информатичка опрема во наставата (член 21 став (4)) и
- не истакне распоред за дополнителна и додатна настава за секој наставен 

предмет, на видно место во училиштето и истиот не го достави до Државниот 
просветен инспекторат (член 51-б став (1)), 

(3) оба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
за прекршок на директорот на средното училиште за дејствијата од ставот (2) на 
овој член.

(4) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
за прекршок на наставникот во средното училиште за дејствието од ставот (2) 
алинеја 2 на овој член.

(5) Глоба во износ од 2.500 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му 
се изрече за прекршок на средното училиште, ако: 

- не внесува податоци во интегрираната база на податоци (член 9-а), 
- запише ученик преку бројот утврден во конкурсот за запишување (член 42), 
- не склучи нов договор за работа со наставник (член 72 став (2)),
- ја води и издава педагошката документација спротивно на членовите 73 и 

74 од овој закон и
- дозволи исплаќање на средства кои не се утврдени во годишниот 

финансиски план на училиштето (член 93 став (1) алинеја 5). 
(6) Глоба во износ од 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на директорот на средното училиште за дејствијата од ставот 
(5) на овој член.

(7) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на наставникот во средното училиште за дејствието од ставот 
(5) алинеја 4 на овој член.

(8) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на наставникот во средното училиште ако не ја реализира 
наставата интерактивно (член 69-а став (1)).

(9) Глоба во износ од 200 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече на родителот, односно на старателот за прекршок, ако не се јави во 
утврдениот термин за советување по втората упатена покана (член 58-а став (2)).

(10) Глоба во износ од 500 до 700 евра во денарска противвредност ќе му 
се изрече на родителот, односно на старателот за прекршок, ако не се јави во 
утврдениот термин за советување по третата упатена покана (член 58-а став (2)).

Член 109-а
(1) Глоба во износ од 3.500 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе му 

се изрече за прекршок на средното училиште, ако:
- дозволи организирање и дејствување на политички партии и верски 

организации во средното училиште и изведува верско образование и се истакнат 
партиски и верски обележја (член 7), 



- користи печат со несоодветна содржина за заверка на јавните исправи 
(член 8), 

- започне со вршење на дејноста пред донесувањето на решение за 
исполнетоста на условите за почеток со работа и вршење на дејноста (член 19), 
- остварува план и програма што не е донесена од Министерство за образование и 
наука (член 22), 

- не го оствари годишниот фонд на часови утврден со планови и програми 
(член 24), 

- не донесе годишна програма за работа (член 29),
- не спроведе самоевалуација на училиштето (член 29-а став (1)),
- не донесе програма за развој на училиштето (член 29-а став (2)), 
- телесно казни ученик, односно психички го малтретира (член 51), 
- изврши избор на наставници и стручни соработници во настава спротивно 

на условите утврдени со овој закон (членови 59 и 60), 
- се врши телесно или психичко малтретирање на наставник или стручен 

соработник (член 69-а став (3)) и 
- по извршената вонредна интегрална евалуација не ги отстрани причините 

за нарушувањето на воспитно-образовниот процес (член 89-б став (1)). 
(2) Глоба во износ од 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на директорот на средното училиште за дејствијата од ставот 
(1) на овој член.

(3) Глоба во износ од 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на наставникот во средното училиште за дејствијата од ставот 
(1) алинеи 1, 5 и 9 на овој член.

(4) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече на родителот, односно старателот ако родителот, односно старателот или 
неговото дете врши телесно или психичко малтретирање на наставникот или 
стручниот соработник (член 69-а став (3)).

(5) На средното училиште и на директорот на средното училиште за 
дејствијата од ставот (1) алинеја 3 на овој член, покрај предвидената глоба може 
да му се изрече и прекршочна санкција привремена забрана за вршење на дејност 
во времетраење кое не може да биде пократко од една ниту подолго од пет 
години, сметајќи од денот на правосилноста на одлуката.

Член 109-б
(1) Глоба во износ од 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на правното, односно физичкото лице ако започне со работа спротивно 
на одредбите од членовите 11, 13 и 13-а на овој закон.
(2) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок и на одговорното лице во правното лице за дејствието од ставот (1) на 
овој член.
(3) На правното, односно физичкото лице и на одговорното лице во правното лице 
за дејствијата од ставот (1) на овој член, покрај предвидената глоба, може да му се 
изрече и прекршочна санкција привремена забрана за вршење на дејност во 
времетраење кое не може да биде пократко од една ниту подолго од пет години, 
сметајќи од денот на правосилноста на одлуката.
(4) Глоба во износ од 600 евра во денарска противвредност во мандатна постапка 
државниот просветен инспектор ќе му изрече за прекршок на одговорното лице во 
правното лице ако не постапи согласно член 70-а ставoвите (14) и (15) од овој 
закон.

Член 109-г
(1) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност во мандатна 

постапка државниот просветен инспектор ќе му изрече за прекршок на правното 
лице ако не се води е-дневник врз неделна основа во средното училиште (член 74 
став (4)).



(2) Глоба во износ од 600 евра во денарска противвредност во мандатна 
постапка државниот просветен инспектор ќе му изрече за прекршок на одговорното 
лице во правното лице ако не се води е-дневник врз неделна основа во средното 
училиште (член 74 став (4)).

(3) Глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност во мандатна 
постапка државниот просветен инспектор ќе му изрече за прекршок на наставникот 
ако не води е-дневник на неделна основа во средното училиште (член 74 став (4)).

Член 110
(1) Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на одговорното лице во правното лице ако дозволи тестаторот 
и помошникот на тестаторот да се од редот на наставниците по предметот по кој 
се врши екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците (член 
45-а став (11)).

(2) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на наставниците ако постапуваат спротивно на член 45-а став 
(8).

(3) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за на тестаторот и помошникот на тестаторот ако дава било какви 
информации во врска со одговорите на прашањата (член 45-а став (10)).“

(4) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на тестаторот и помошникот на тестаторот ако се од редот на 
наставниците по предметот по кој се врши екстерното проверување (член 45-а 
став (11)).


