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“(3) Со цел за добивање на податоци за состојбата 
на имотот на стечајниот должник во претходна поста-
пка или при промена на сопственоста по конечна про-
дажба на имотот на стечајниот должник во отворена 
стечајна постапка, стечајниот управник е должен да се 
поврзе по електронски пат со Агенцијата за катастар на 
недвижности.  

Исправите за правниот основ за промена на соп-
ственоста, заедно со пријавите за запишување и дока-
зот за платен надоместок по електронски пат се доста-
вуваат до Агенцијата за катастар на недвижности во 
рок од три дена по правосилноста на актот за промена 
на сопственоста.” 

Ставовите (3), (4), (5) и (6) стануваат ставови (4), 
(5), (6) и (7).   

 
Член 2 

По членот 34 се додава нов член 34-а, кој гласи: 
 

“Член 34-а 
Стечајниот управник е должен во рок од осум дена 

од денот на приемот на барањето да даде одговор на 
писмено барање на стечаен доверител со кое истиот бара 
информација во врска со стечајната постапка. Доколку 
бараната информација е достапна во регистарот на Е-
стечај или е депонирана во стечајното досие согласно со 
членот 85 од овој закон, стечајниот управник во истиот 
рок за тоа писмено ќе го извести доверителот.“ 

 
Член 3 

Во  членот 232 ставот (1) се менува и гласи: 
„Се смета дека планот за реорганизација е усвоен 

ако биде прифатен со просто мнозинство од вкупниот 
износ на побарувања на доверителите присутни на соб-
ранието и добил просто мнозинство во сите групи, ос-
вен ако со планот не е определено поголемо мно-
зинство.“ 

 
Член 4 

Стечајните управници се должни во рок од три ме-
сеци од денот на влегувањето во сила на овој закон, 
електронски да се поврзат со Агенцијата за катастар на 
недвижности. 

 
Член 5 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR FALIMENTIM 
 

Neni 1 
Në Ligjin për falimentim ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër 34/2006, 126/2006, 
84/2007, 47/11, 79/13, 164/13 dhe 29/14) në nenin 34 pas 
paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:  

"(3) Me qëllim të marrjes së të dhënave për gjendjen e 
pronës së debitorit të falimentimit në procedurë paraprake 
ose gjatë ndryshimit të pronësisë pas shitjes finale të 
pronës së debitorit falimentues në procedurë të hapur të 
falimentimit, drejtori i falimentimit është i detyruar që të 
lidhet në formë elektronike me Agjencinë e Kadastrës së 
Patundshmërive. Dokumentet për bazën juridike për 

ndryshim të pronësisë, bashkë me fletëparaqitjet për 
regjistrim dhe dëshminë për kompensim pagesor në formë 
elektronike dorëzohen në Agjencinë e Kadastrës së 
Patundshmërive në afat prej tri ditësh pas plotfuqishmërisë 
së aktit për ndryshim të pronësisë."   

Paragrafët (3), (4), (5) dhe (6) bëhen paragrafë (4), (5), 
(6), dhe (7).   

 
Neni 2 

Pas nenit 34 shtohet nen i ri 34-a, si vijon:  
 

"Neni 34-a 
Drejtori i falimentimit është i detyruar që në afat prej 

tetë ditësh nga dita e pranimit të kërkesës të japë përgjigje 
për kërkesën me shkrim kreditorit të falimentimit me të 
cilin i njëjti kërkon informacion në lidhje me procedurën e 
falimentimit. Nëse informata e kërkuara është e 
disponueshme në regjistrin e E-falimentim ose është 
deponuar në dosje të falimentimit në pajtim me nenin 85 të 
këtij ligji, drejtori i falimentimit në afatin e njëjtë për atë 
do ta njoftojë kreditorin."  

 
Neni 3 

Në nenin 232 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:  
"Konsiderohet se plani për riorganizim është miratuar 

nëse pranohet me shumicë të thjeshtë nga shuma e 
përgjithshme e kërkesave të kreditorëve të pranishëm në 
kuvend dhe ka marrë shumicë të thjeshtë në të gjitha 
grupet, përveç nëse me planin nuk është caktuar shumicë 
më e madhe."  

 
Neni 4 

Drejtorët e falimentimit janë të detyruar që në afat prej 
tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji në mënyrë 
elektronike të lidhen me Agjencinë për Kadastër të 
Patundshmërive.  

 
Neni 5 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

__________ 

3044. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Се прогласува Законот  за изменување и дополнува-
ње на Законот за основното образование, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 10 јуни 2015 година. 
   
    Бр. 08-2553/1                                Претседател 
10 јуни 2015 година                на Република Македонија,                       

    Скопје                             д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  

ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Член 1 
Во Законот за основното образование („Службен 

весник на Република Македонија“ брoj 103/2008, 33/10, 
116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 
116/14, 135/14 и 10/15), во членот 97 став (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 извеш-

тајот до секое основно училиште во втората недела на 
месец септември во тековната година.   

По исклучок, доколку во периодот кога се доставу-
ва извештајот од овој став се одржуваат избори за 
претседател на Република Македонија, за избор на пра-
теници во Собранието на Република Македонија, од-
носно за членови на советите на општините и Советот 
на градот Скопје и за избор на градоначалник на оп-
штина и градоначалник на град Скопје, извештајот се 
доставува првиот нареден ден по завршувањето на из-
борите.“ 

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 на-
редната година за 15% од платата што ја примале“ се 
заменуваат со зборовите: „на првите 50% од наставни-
ците од 20% кај кои има најмали отстапувања во доби-
ените показатели им се зголемува платата за наредната 
година во траење од девет месеци за 10% од основица-
та на платата што ја примале во август“. 

Ставот (8) кој станува став (9) се менува и гласи:  
„ Ако наставникот од ставот (8) на овој член три го-

дини едноподруго е на извештајот во првите 50% од нас-
тавниците од 20% кај кои има најмали отстапувања во 
добиените показатели, платата од ставот (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:  
„ Врз основа на доставениот извештај, на 20% од 

наставниците кај кои има најголеми отстапувања во до-
биените показатели им се обезбедува соодветна струч-
на 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: 
„ Решение за зголемување на платата на наставни-

кот согласно со ставовите (8) и (9) на овој член, доне-
сува директорот на училиштето. Исплатата на платата 
со зголемување започнува од 1 јануари наредната годи-
на по доставувањето на извештајот.“ 

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

ва до министерството најдоцна 15 дена од денот на 
доставувањето на извештајот, а ќе започне да се приме-
нува од 1 јануари наредната година.“  

Ставот (19) станува став (16). 
 

Член 2 
Во членот 133 став (3) зборовите: „ставовите (14) и 

(15)“ се заменуваат со зборовите: „ставовите (11) и (12)“. 

Член 3 
Во членот 172 став (1) бројот „2.000“ се заменува со 

бројот „800“. 
Во ставот (2) бројот „1.000“ се заменува со бројот 

„400“. 
Во ставот (3) бројот „500“ се заменува со бројот 

„200“. 
Во ставот (4) бројот „200“ се заменува со бројот 

„80“. 
Во ставот (5) зборовите: „од 200 до 250“ се замену-

ваат со зборовите: „од 80 до 100“. 
Во ставот (6) зборовите: „од 500 до 700“ се замену-

ваат со зборовите: „од 200 до 280“. 
Во ставот (7) бројот „1.000“ се заменува со бројот 

„400“. 
По ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи: 
„(8) За секое наредно повторување на прекршоците 

од ставовите (1) до (7) на овој член во тековната учебна 
година се изрекува глобат во двоен износ.“ 

 
Член 4 

Во членот 172-а став (1) зборовите: „од 2.500 до 
3.000“ се заменуваат со зборовите „од 1.000 до 1.200“. 

Во ставот (2) бројот „1.500“ се заменува со бројот 
„600“. 

Во ставот (3) бројот „1.000“ се заменува со бројот 
„400“. 

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: 
„(4) За секое наредно повторување на прекршоците 

од ставовите (1) до (3) на овој член во тековната учебна 
година се изрекува глоба во двоен износ.“ 

 
Член 5 

Во членот 172-б став (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 секое наредно повторување на прекршоците 

од ставовите (1) до (4) на овој член во тековната учебна 
година се изрекува глоба во двоен износ.“ 

Ставот (5) станува став (6). 
 

Член 6 
Во членот 172-в став (1) бројот „2.000“ се заменува 

со бројот „800“. 
Во ставовите (2), (3) и (4) бројот „1.000“ се замену-

ва со бројот „400“. 
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 
„(5) За секое наредно повторување на прекршоците 

од ставовите (1) до (4) на овој член во тековната учебна 
година глобата се изрекува во двоен износ.“ 

 
Член 7 

Во членот 174-а став (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“. 

Во ставот (4) бројот „600“ се заменува со бројот 
„240“, а зборовите: „ставови (14) и (15)“ се заменуваат 
со зборовите: „ставови (11) и (12)“.  
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По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 
„(5) За секое наредно повторување на прекршоците 

од ставовите (1) до (4) на овој член во тековната учебна 
година се изрекува глоба во двоен износ.“ 

 
Член 8 

На наставниците кај кои има најмали, односно нај-
големи отстапувања во добиените показатели согласно 
со 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 со одредби-
те од членот 97 од Законот за основното образование 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
103/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 
6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14 и 10/15). 

 
Член 9 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за основното образование. 

 
Член 10 

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR ARSIM FILLOR 
 

Neni 1 
Me Ligjin për arsim fillor ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër  103/2008, 33/10, 
116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 
116/14,  135/14 dhe 10/15), në nenin 97 paragrafi (2) pas 
fjalës "nxënësit" shtohen fjalët: "(në tekstin e mëtejmë: 
raporti)". 

Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon: 
"(5) Qendra Shtetërore e Provimeve e dërgon raportin 

në secilën shkollë fillore në javën e dytë të muajit shtator 
në vitin rrjedhës. Me përjashtim, nëse në periudhën kur 
dërgohet raporti nga ky paragraf mbahen zgjedhje për 
president të Republikës së Maqedonisë, për zgjedhjen e 
deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, 
përkatësisht për anëtarë të këshillave të komunave dhe 
Këshillin e Qytetit të Shkupit dhe për zgjedhjen e kryetarit 
të komunës dhe kryetarit të Qytetit të Shkupit, raporti 
dërgohet ditën e parë të ardhshme pas përfundimit të 
zgjedhjeve." 

Paragrafët (5) dhe (6) bëhen paragrafë (6) dhe (7). 
Në paragrafin (7) i cili bëhet paragraf (8), fjalët: "20% 

të arsimtarëve te të cilët ka lëshime më të vogla në 
treguesit e marrë u rritet rroga për vitin e ardhshëm për 
15% nga rroga që e kanë marrë, zëvendësohen me fjalët: " 
50% të arsimtarëve të parë prej 20% te të cilët ka lëshime 
më të vogla në treguesit e marrë u rritet rroga për vitin e 
ardhshëm në kohëzgjatje prej nëntë muajsh për 10% nga 
baza e rrogës që e kanë marrë në muajin gusht." 

Paragrafi (8) i cili bëhet paragraf (9) ndryshohet si 
vijon:  

"Nëse arsimtari nga paragrafi (8) i këtij neni tre vite 
radhazi është në raportin e 50% të arsimtarëve prej 20% te 
të cilët ka më së paku lëshime në treguesit e marrë, rroga 
nga paragrafi (8) i këtij neni i paguhet deri në përfundimin 
e marrëdhënies së punës."  

Paragrafët (9), (10), (11) dhe (12) shlyhen. 
Paragrafi (13) i cili bëhet paragraf (10) ndryshohet si 

vijon:  
"Në bazë të raportit të dërguar, 20% të arsimtarëve te të 

cilët ka lëshime më të mëdha në treguesit e marrë u 
sigurohet ndihmë këshillëdhënëse profesionale përkatëse, 
të cilën e siguron Byroja." 

Paragrafët (14) dhe (15) bëhen paragrafë (11) dhe (12). 
Në paragrafin (16) i cili bëhet paragraf (13) numri "(15) 

zëvendësohet me numrin "(12)". 
Paragrafi (17) i cili bëhet paragraf (14) ndryshohet si 

vijon: 
"Aktvendim për zmadhimin e rrogës të arsimtarit në 

pajtim me paragrafët (8) dhe (9) të këtij neni miraton 
drejtori i shkollës. Pagesa ë rrogës me zmadhim fillon nga 
1 janar i vitit të ardhshëm pas dërgimit të raportit". 

Paragrafi (18) i cili bëhet paragraf (15) ndryshohet si 
vijon: 

"Aktvendimi nga paragrafi (14) i këtij neni dërgohet në 
Ministri më së voni 15 ditë nga dita e dërgimit të raportit, e 
do të fillojë të zbatohet nga 1 janari i vitit të ardhshëm."  

Paragrafi (19) bëhet paragraf (16). 
 

Neni 2 
Në nenin 133 paragrafi (3) fjalët: "paragrafët (14) dhe 

(15)" zëvendësohen me fjalët: "paragrafët (11) dhe (12)". 
 

Neni 3 
Në nenin 172 paragrafi (1) numri "2 000"  

zëvendësohet me numrin „800". 
Në paragrafin (2) numri „1 000"  zëvendësohet me 

numrin  „400"  . 
Në paragrafin (3) numri „500" zëvendësohet me 

numrin „200" . 
Në paragrafin (4) numri „200" zëvendësohet me 

numrin „80" . 
Në paragrafin (5) fjalët: "nga 200 deri 250" 

zëvendësohen me fjalët: "nga 80 deri 100". 
Në paragrafin (6) fjalët: "nga 500 deri 700" 

zëvendësohen me fjalët: "nga 200 deri 280". 
Në paragrafin (7) numri "1 000" zëvendësohet me 

numrin „400" . 
Pas paragrafit (7) shtohet paragraf i ri (8), si vijon: 
"(8) Për çdo përsëritje të ardhshme të kundërvajtjeve 

nga paragrafët (1) deri (7) të këtij neni në vitin shkollor 
rrjedhës gjoba shqiptohet në shumë të dyfishuar." 

 
Neni 4 

Në nenin 172-a paragrafi (1) fjalët: "nga  2.500 deri 3 
000"  zëvendësohen me fjalet: "nga  1 000 deri në 1 200" 

Në paragrafin (2) numri „1 500" zëvendësohet me 
numrin „600" . 

Në paragrafin (3) numri „1 000" zëvendësohet me 
numrin„400" . 

Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon: 
"(4) Për çdo përsëritje të ardhshme të kundërvajtjeve 

nga paragrafët (1) deri (3) të këtij neni në vitin shkollor 
rrjedhës gjoba shqiptohet në shumë të dyfishuar." 

 
Neni 5 

Në nenin 172-b paragrafi (1) fjalët: "nga 3 500 deri 4 
000" zëvendësohen me fjalët: "nga 1 400 deri 1 600" 

Në paragrafin (2) numri „2 500" zëvendësohet me 
numrin „1 000" . 

Në paragrafin (3) numri „1 500" zëvendësohet me 
numrin „600" . 
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Në paragrafin (4) numri „1 000" zëvendësohet me 
numrin „400" . 

Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon: 
"(5) Për çdo përsëritje të ardhshme të kundërvajtjeve 

nga paragrafët (1) deri (4) të këtij neni në vitin shkollor 
rrjedhës gjoba shqiptohet në shumë të dyfishuar." 

Paragrafi (5) bëhet paragraf (6). 
 

Neni 6 
Në nenin 172-v paragrafi (1) numri „2 000" 

zëvendësohet me numrin „800". 
Në paragrafët (2), (3) dhe (4) numri „1 000" 

zëvendësohet me numrin "400". 
Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon: 
"(5) Për çdo përsëritje të ardhshme të kundërvajtjeve 

nga paragrafët (1) deri (4) të këtij neni në vitin shkollor 
rrjedhës gjoba shqiptohet në shumë të dyfishuar". 

 
Neni 7 

Në nenin 174-a paragrafi (1) numri "1 000" 
zëvendësohet me numrin „400". 

Në paragrafin (2) numri „600" zëvendësohet me 
numrin „240" . 

Në paragrafin (3) numri „300" zëvendësohet me 
numrin „120" . 

Në paragrafin (4) numri "600" zëvendësohen me 
numrin "240", ndërsa fjalët:  "paragrafët (14) dhe (15)" 
zëvendësohen me fjalët "paragrafët (11) dhe (12)".  

Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon: 
"(5) Për çdo përsëritje të ardhshme të kundërvajtjeve 

nga paragrafët (1) deri (4) të këtij neni në vitin shkollor 
rrjedhës gjoba shqiptohet në shumë të dyfishuar." 

 
Neni 8 

Arsimtarëve te të cilët ka lëshime më të vogla, 
gjegjësisht më të mëdha në treguesit e marrë në pajtim me 
raportin e dhënë me rezultate nga testimi ekstern i realizuar 
të arritjes së suksesit të nxënësve për vitin shkollor 
2013/2014, nuk do t'u zmadhohet, përkatësisht zvogëlohet 
rroga në pajtim me dispozitat e nenit 97 të Ligjit për arsim 
fillor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 
103/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 
6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14,  135/14 dhe 10/15). 

 
Neni 9 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar 
të Ligjit për arsim fillor. 

 
Neni 10 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e ardhshme nga dita e 
botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

_________ 

3045. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за средното образование, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 10 јуни 2015 година. 
   
    Бр. 08-2554/1                               Претседател 
10 јуни 2015 година                на Република Македонија,                       

    Скопје                             д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Член 1 

Во Законот за средното образование („Службен вес-
ник на Република Македонија“ брoj 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, 81/2008, 
92/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 
100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14 и 10/15), во членот 
70-a став 2 по зборот „учениците“се додаваат зборо-
вите: „(во натамошниот текст: извештајот)“. 

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 
„(5) Државниот испитен центар го доставува извеш-

тајот до секое средно училиште во втората недела на 
месец септември во тековната година. По исклучок, до-
колку 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 на-
редната година за 15% од платата што ја примале“, се 
заменуваат со зборовите: „на првите 50% од наставни-
ците од 20% кај кои има најмали отстапувања во доби-
ените показатели им се зголемува платата за наредната 
година во траење од девет месеци за 10% од основица-
та на платата што ја примале во август.“ 

Ставот (8) кој станува став (9) се менува и гласи:  
„(9) Ако наставникот од ставот (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 ставот (8) на овој 
член му се исплаќа до престанокот на работниот од-
нос.“  

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 Би-
рото.“ 

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: 


