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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 ПРОСВЕТНАТА ИНСПЕКЦИЈА  

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за просветната 

инспекција,  

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 август 2015 

година. 

 

Бр. 08-3655/1 

21 август 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 ПРОСВЕТНАТА  
 ИНСПЕКЦИЈА  

 

Член  1  

Во Законот за просветната инспекција („Службен весник на Република Македонија”  
број 52/2005, 81/2008, 148/2009, 57/10, 51/11, 24/13, 137/13, 164/13, 41/14 и 33/15), во  

членот 32 став 3 зборовите: “Државната комисија за одлучување во управна постапка и  

постапка од работен однос во втор степен“ се заменуваат со зборовите: „Државна  

комисија  за  одлучување  во  втор  степен  во  областа  на  инспекцискиот  надзор  и 

прекршочната постапка“.  

Член  2  

Членот 36 се менува и гласи:  

„Глоба во износ од 400 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок  

на правното лице ако не се води е-дневник врз неделна основа во основното и средното  

училиште.  

Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за 

прекршокот од ставот 1 на овој член, на одговорното лице во правното лице.  

 Глоба во износ од 40 до 60 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за  

прекршок на наставникот ако не води е-дневник врз неделна основа во основните и 

средните училишта.  

Глоба во износ од 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 

правното лице, ако:  
- на инспекторот не му овозможи непречено вршење на надзорот (член 19),  
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- на инспекторот не му овозможи во определениот рок пристап до просториите,  
документите и потребните податоци кои се предмет на инспекцискиот надзор (членови 28  
и 29),  

- не постапи по барањето, односно наредбата на инспекторот (член 31) и  

- на инспекторот во определениот рок не му достави или подготви точни и целосни 
податоци, извештаи, материјали или други документи кои се неопходни за извршување на 
инспекцискиот надзор.  

Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за  

прекршокот од ставот 4 на овој член на одговорното лице во правното лице.  

 Глоба во износ од 320 до 375 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за  

прекршок на физичкото лице вработено во правното лице за дејствијата од ставот 4 на  

овој член.“  

 

Член 3  

Членот 36-а се менува и гласи:  

„Средствата од глобите изречени во постапка со издавање на прекршочен платен налог од 

страна на државните просветни инспектори се приход на Буџетот на Република 

Македонија, а средствата од глобите изречени во постапка со издавање на прекршочен 

платен налог од страна на овластените инспектори на општините и на градот Скопје се 

приход на општините и градот Скопје.“  

Член 4  

По членот 36-а се додаваат два нов члена 36-б и 36-в, кои гласат:  

 

„Член  36-б  

Oдмерувањето на висината на глобата за правното лице се врши согласно Законот за 
прекршоците.  

 

Член  36-в  

За прекршоците утврдени во член 36 од овој закон, државниот просветен инспектор 
должен е на сторителот на прекршокот да му издаде прекршочен платен налог, согласно 
Законот за прекршоци.  

Доколку сторителот го прими прекршочниот платен налог, истиот треба да го потпише.  

Примањето на прекршочниот платен налог од сторителот на прекршокот се забележува во  

записник.  

Во записникот од став 2 на овој член се утврдува начинот на кој ќе се отстранат 
штетните последици од прекршокот, како и начинот на надминување на последиците од 
сторениот прекршок.  

Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и прекршочниот  

платен налог ги потпишува одговорното лице во правното лице или од него овластено  

лице.  

Државниот  просветен  инспектор  е  должен  да  води  евиденција  за  издадените 

прекршочни платни налози и за исходот од покренатите постапки.  

 Во евиденцијата од ставот 5 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните  

податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, 

односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен 

налог кој му се издава и исходот на постапката.  

Личните податоци од ставот 6 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во 

евиденцијата.  
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Министерот  за  образование  и  наука  ги  пропишува  формата  и  содржината  на 
прекршочниот платен налог.“  

 

Член 5  

Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на 

влегувањето во сила на овој закон.  

Член 6  

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

утврди пречистен текст на Законот за просветната инспекција.  

Член 7  

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија“.  
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