
Врз основа на член 24 и 25 од Законот за учебници за основно и 
средно образование (,,Службен весник на Република Македонија, бр. 98/ 
2008 година,,) ОУ ,,Славчо Стојменски,,- Виница, донесе 

ПРАВИЛНИК 
за начинот на дистрибуција, користење и чување на бесплатните 
учебници за учениците во учебната 2009/10 година 

Член 1 
Со овој правилник се регулира начинот на користење и чување на 
бесплатните учебници кои се набавени и дистрибуирани за учениците во 
ОУ „Славчо Стојменски“- Виница, за учебната 2009/10 година во согласност 
со Министерството за образование и наука на Република Македонија. 

Член 2 
Дистрибуираните учебници ќе се користат три учебни години, почнувајќи 
од учебната 2009/10 година. 

Член 3 
Министерството за образование и наука ги доставува комплетите 
учебници до училиштето. 
Училиштето е должно да води интерна евиденција за учебниците, 
примените количини по наслов, автор, издавачка куќа и други битни 
податоци. 

Член 4 
Училиштето организира распределба на учебниците и и обезбедува 
писмена изјава од родителот или старателот на ученикот за превземање 
на учебниците. 
Со изјава на родителот, односно старателот на ученикот се 
потврдува дека учебниците се превземени и дека ќе се вратат на крајот 
од учебната година. 

Член 5 
Изјавата на родителот, старателот за превземање на учебниците се 
предаваат на библиотекарот на училиштето каде и се чуваат. 

Член 6 
Секој ученик на почетокот на учебната година добива комплет на 
бесплатни учебници. 
Наставниците се должни да им укажат на учениците и родителите дека 
учебниците не смеат да се оштетуваат, потцртуваат или да се 
означуваат одделни делови од текстот во учебникот. 

Член 7 
Ученикот по завршувањето на наставната година е должен да го врати 
на училиштето комплетот на учебници неоштетен, освен учебните 
помагала (работните тетратки, вежбанки и слично). 
Учениците кои се упатени на поправен испит, го враќаат комплетот 
учебници по завршувањето на учебната година, освен учебните 
помагала (работните тетратки, вежбанки и слично). 

Член 8 
Ако ученикот не го врати комлетот на учебници или го врати оштетен, 
родителот, односно старателот на ученикот ја надоместува вредноста на 
комплетот на учебници, односно учебникот, со плаќање на 70% од 
каталошката вредност на учебникот. 

 
 



Член 9 
Одговорен за фондот на учебниците во училиштето е директорот на 
училиштето. 

Член 10 
Одговорни во училиштето за прием, складирање, доделувањето и 
враќање на комплетите на учебници се комисијата формирана за прием и 
распределба на учебници. 
Овие правила се применуваат од почетокот на учебната 2009/10 година. 
 
Дата:                ДИРЕКТОР: 
________       _________________ 


