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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.15 од 25.01.2013 година

Член 1
Во Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“
број 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/10, 17/11 и 51/11), во
членот 22 ставот 1 се менува и гласи:
„Научен институт може да врши високообразовна дејност за студии од втор и трет
циклус само во рамките на научната област за кој е основан во состав на
универзитет како негова единица, после пет години од основањето, ако е
успешно завршена евалуацијата на научноистражувачката работа, ако е
акредитиран за вршење на овој вид студии и има решение за почеток со работа
на начин и според услови утврдени со статутот на универзитетот.“
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Научен институт во состав на универзитет како негова единица може да врши
високообразовна дејност во втор и трет циклус на студии во соработка со единица
која изведува студиски програми од исто или сродно научно поле.“

Член 2
Во членот 26 по ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:
„Услов за почеток на постапката за основање на приватна високообразовна
установа од домашно и/или странско, правно и/или физичко лице е претходно
добиено одобрение од страна на Владата на Република Македонија.
Под домашно лице согласно со ставот 3 на овој член се подразбира лице
регистрирано во Центрaлниот регистар на Република Македонија, кое исполнува
услови за вршење на високо образована и научна дејност согласно со законските
прописи од оваа област.“

Член 3
Во членот 34 ставот 7 се брише.

Член 4
Во членот 39 по ставот 3 се додава нов став 4, коj гласи:
„При статусни измени на јавна високообразовна установа се формира матична
комисија за статусни измени. За прашањата на именувањето и работата на
матичната комисија за статусни измени се применуваат одредбите на членот 34
од Законот за високото образование.“

Член 5
Во членот 45 поднасловот „Внатрешна организација на универзитет и на неговите
единици“ се заменува со зборовите: „Применувачка  дејност на
високообразовните установи“.
По ставот 6 се додаваат пет нови става 7, 8, 9, 10 и 11, кои гласат:
„Универзитетот основа најмалку еден центар за кариера. Центарот за кариера
води посебна евиденција за поранешни студенти (алумни) и организира саеми за
кариера на секој факултет/универзитет каде што има центар за кариера.
Центрите за кариера се формираат заради организирање на практична настава за
студентите за подготовка на стручен кадар кој ќе применува современи
иновативни техники и технологии во наставата. Центрите за кариера се состојат
од профил на советници кои имаат познавања од областа на образованието.
Центрите за кариера имаат обврска да формираат работни групи (од
претставници од технички факултети и стопански комори) и да организираат
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месечни средби со присуство и на претставници од Агенцијата за СДИ за
потребите од кадар на пазарот на трудот и намалување на јазот меѓу
побарувачката и понудувачката на работна сила.
Универзитетот или единица во негов состав, како и високообразовна
школа/установа има обврска да склучи најмалку два договора за соработка со
универзитет од првите 500 високо рангирани универзитети согласно со
Шангајската листа, односно 100 најдобро рангирани универзитети по МБА
програма, како и акредитирана висоокообразовна установа на еден од првите 200
најдобро рангирани универзитети од соодветното научно подрачје, согласно со
Шангајскиот Џио Тонг универзитет, US News and Report и Times Higher Education
Supplement-World University Ranking.
Универзитетот или единица во негов состав, како и високообразовна
школa/установа има обврска да склучи најмалку два договора за двојна диплома
(double degree) или заедничка студиска програма (joint degree) со Универзитет од
првите 500 високо рангирани универзитети согласно со Шангајската листа,
односно 100 најдобро рангирани универзитети по МБА програма, како и
акредитирана висоокообразовна установа на еден од првите 200 најдобро
рангирани универзитети од соодветното научно подрачје, согласно со
Шангајскиот Џио Тонг универзитет, US News and Report и Times Higher Education
Supplement-World University Ranking.“

Член 6
Во членот 57 алинејата 2 се менува и гласи:
„- го утврдува и го објавува конкурсот за запишување на студиите од прв, втор и
трет циклус, по претходна согласност од Владата на Република Македонија,“.

Член 7
Во членот 62 став 4 бројот „100“ се заменува со бројот „120“.

Член 8
Во членот 63 по ставот 4 се додаваат два нови става 5 и 6, кои гласат:
„Наставно-научниот совет за прашањата од ставот 1 на овој член одлучува со
јавно гласање.
По исклучок од ставот 5 на овој член за одредени прашања утврдени со статутот,
наставно-научниот совет може да одлучи да гласа тајно.“

Член 9
Во членот 66 став 1 бројот „11“ се заменува со бројот „15“.

Член 10
Во членот 67 став 1 зборовите: „може да“ се бришат.
По ставот 3 се додаваат три нови става 4, 5 и 6, кои гласат:
„Обврска на одборот за соработка и доверба е да врши промоција на веќе
постоечките одбори од страна на универзитетите, разгледување на активностите
на одборот на редовните седници на ректорска конференција на јавните
универзитети, односно интеруниверзитетската конференција, да дава мислење до
сенатот на универзитетот по однос на студиска програма. Сенатот на
универзитетот задолжително го доставува мислењето по однос на студиската
програма до Одборот за акредитација и евалуација пред нејзиното одобрение.
Одборите за соработка и доверба со јавноста на високообразовните установи
имаат советодавна улога и во нив членуваат претставници на општината/градот
Скопје каде што е формиран одборот, основачот, релевантни претстaвници на
деловната заедница или нестопанството од делокругот на студиските програми,



превземено од ww ww ww .. pp rr aa vv oo .. oo rr gg .. mm kk

3

како и министерството надлежно за работите од областа на високото
образование.
Поблиските критериуми и надлежностите на одборите за соработка и доверба со
јавноста ги пропишува министерот надлежен за работите од високото
образование со подзаконски акт.“

Член 11
Во членот 70 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Член на Одборот за акредитација и евалуација може да биде само лице кое
исполнува услови за ментор на докторски труд.“
Ставовите 3, 4, 5 и 6 стануваат ставови 4, 5, 6 и 7.

Член 12
Во членот 72 по ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи:
„Одборот во делот на евалуацијата презема активности согласно со утврдените
надлежности во упатството за евалуација и правилникот за организацијата,
работата, начинот на одлучување, методологијата за акредитација и евалуација,
како и другите прашања во врска со Одборот за акредитација и евалуација на
високото образование кој се носи по претходно обезбедено позитивно мислење
од страна на министерот надлежен за работите од областа на високото
образование.“

Член 13
По членот 77-а се додава нов член 77-б, кој гласи:

„База на податоци во високообразовната дејност

Член 77-б
За следење на високообразовната дејност во Република Македонија, како и
заради изготвување на показатели на квалитет и остварување на
високообразовната дејност и начин и зачестеност на нивното прибирање
министерството надлежно за работите од областа на високото образование
обезбедува услови за формирање и обезбедување на база на податоци за
високообразовната дејност. Базата на податоци ја формира и одржува
министерството надлежно за работите од областа на високото образование.
Државниот просветен инспекторат врши контрола и ги следи
информациите/показателите од базата на податоци.
Начинот и постапката за водење на базата на податоци ја пропишува министерот
надлежен за работите од областа на високото образование.
Факултетите се должни да доставуваат податоци за базата на податоци што ја
води министерството надлежно за работите од областа на високото образование,
како и да вршат редовна консултација и координација со Одборот за
акредитација и евалуација заради достава на информации околу наставните
програми и слично.
Факултетите се должни на квартално ниво да ги доставуваат податоците до
министерството надлежно за работите од областа на високото образование.”

Член 14
Во членот 81 ставот 2 се менува и гласи:
„Советот за секоја буџетска година, најдоцна 15 дена по донесувањето на буџетот
за тековната фискална година, за работите на високото образование, согласно со
Програмата за високообразовна дејност, му го предлага вкупниот износ на
средствата од Буџетот на Република Македонија за финансирање на
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универзитетите и самостојните високообразовни установи на Министерството
надлежно за работите од областа на високото образование.“

Член 15
Во членот 83 став 1 по алинејата 11 се додаваат две нови алинеи 12 и 13, кои
гласат:
„- советот има обврска да предлага мерила на универзитетот или единици во
негов состав за финансирањето на научноистражувачката дејност, како и да го
поттикнува финансирањето на базичните истражувања најмногу до 10% од
вкупните средства кои се издвојуваат за финансирање на научноистражувачката
дејност и
- советот има обврска да го известува министерството надлежно за работите од
областа на високото образование во случај на намалување на финансирањето во
областите на научноистражувачката дејност.“

Член 16
Во членот 87-а став 1 се додава нова реченица која гласи: „Расположливите
средства во вредност од 40% дефинирани во овој став се користат за
инвестирање во научноистражувачки проекти, распишување на конкурси за
финансирање од страна на универзитетите, како и за покривање на трошоците на
соработникот/асистентот кој има обврска да оствари минимум еден студиски
престој во траење од не помалку од еден месец, а не повеќе од три месеци во
период од три години на првите 500 рангирани универзитети согласно со
Шангајската листа, односно првите 200 најдобро рангирани универзитети од
соодветното научно подрачје, односно првите 100 најдобро рангирани
универзитети по МБА програма согласно со Шангајскиот Џио Тонг универзитет, US
News and Report и Times Higher Education Supplement-World University Ranking.“
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Подготвувањето и распределбата на 40% од расположливите средства, наведени
во ставот 1 на овој член се врши согласно со правилник за внатрешна
распределба на финансиите, кој го носи универзитетот, а по претходно одобрение
на министерот надлежен за работите од областа на високото образование.“

Член 17
По членот 95 се додава нов член 95-а, кој гласи:

„Член 95-а
Еден наставник истовремено може да биде ментор на најмногу 12 кандидати
годишно кои изработуваат магистерски трудови.
Право да биде ментор на магистерски труд има само наставник кој објавил
најмалку шест труда во меѓународни научни списанија или еден труд во списание
со импакт фактор и кој добил акредитација од Одборот за акредитација и
евалуација во високото образование.
Одборот за акредитација и евалуација во високото образование води регистар на
ментори на магистерски и докторски трудови, кој се ажурира на секои три
месеци.
Содржината, формата и начинот на водење на регистарот од ставот 3 на овој член
ги пропишува министерот со подзаконски акт.
Менторите на студентите од втор циклус на студии е потребно да имаат објавено
трудови во следниве библиографски списанија со индексирани трудови: Еbsco,
Emerald, Scopus и Thomson Reuters.“

Член 18
Во членот 96 по ставот 12 се додава нов став 13, кој гласи:
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„Минимум критериуми за ментор на магистерски и докторски трудови, кои треба
да ги исполнува лице се утврдени во одредбите на Уредбата за нормативите и
стандардите за основање на високообразовна установа и вршење
високообразовна дејност.“
Ставовите 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 стануваат ставови 14, 15, 16, 17, 18, 19 и
20.

Член 19
Во членот 98 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Стручните називи и академски степени „дипломиран“, „магистер“ и „доктор“ се
дефинираат во Уредбата за Националната рамка на квалификациии согласно со
Меѓународната Фраскатиева класификација на научните полиња.“

Член 20
Во членот 99 став 3 по зборот „посебно“ се додаваат зборовите: „Во овие 10%
изборни наставни предмети задолжително да се вклучат предмети од областа на
претприемништво и иновации на оние факултети каде што се изучуваат овие
предмети“.

Член 21
Во членот 100 ставот 4 се менува и гласи:
„Покрај програмите за стручно, односно професионално усовршување,
универзитетот и неговите единици, односно високата стручна школа,
високообразовната установа има обврска да организира различни облици на
неформално учење и тоа најмалку по два курсеви/обуки годишно по студиска
програма и слично, ако тоа не влијае на изведувањето на студиските програми за
стекнување на високо образование.“
По ставот 4 се додава четири нови става 5, 6, 7 и 8, кои гласат:
„Универзитетот или единица во негов состав, високообразовна установа, односно
високата стручна школа има обврска да организира студиски престој за минимум
30 од своите студенти, во траење од не помалку од еден месец, а не повеќе од
три месеци на првите 500 рангирани универзитети согласно со Шангајската листа,
односно првите 200 најдобро рангирани универзитети од соодветното научно
подрачје, односно првите 100 најдобро рангирани универзитети по МБА програма
согласно со Шангајскиот Џио Тонг универзитет, US News and Report и Times
Higher Education Supplement-World University Ranking.
Студентите од ставот 5 на овој член е потребно да имаат остварено просечен
просек од над 9 до моментот на избор за студиски престој, како и да имаат
познавање на англискиот јазик кое кандидатот го докажува со потврда за
познавање на јазикот и тоа (TOFEL) - најмалку 74 бода за електронско полагање
преку компјутер не постар од две години од денот на издавањето,  (IELTS) -
најмалку 6 бода не постар од две години од денот на издавањето, (TOLES) -
базично познавање (Foundation level), (ILEC) - положен со успех најмалку Б2 (B2)
и Кембриџ сертификат за прелиминарен англиски (Cambridge Cerficate of
Preliminary English) - (B1).
Факултетот, односно високата стручна школа, високообразовната установа има
обврска да реализира визитинг за 3% од своите професори годишно, на првите
500 рангирани универзитети согласно со Шангајската листа, односно првите 200
најдобро рангирани универзитети од соодветното научно подрачје, односно
првите 100 најдобро рангирани универзитети по МБА програма согласно со
Шангајскиот Џио Тонг универзитет, US News and Report и Times Higher Education
Supplement-World University Ranking.
Трошоците за престој, школарина, осигурување, транспорт и слично, кои
произлегуваат од активностите утврдени во ставовите 5 и 7 на овој член,
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универзитетот или единица во негов состав, високообразовна установа, односно
високата стручна школа ги исплаќа од приходите со кои самостојно располагаат
единиците, високообразовна установа, односно високата стручна школа.“

Член 22
Во членот 102 по ставот 4 се додаваат два нови ставови 5 и 6, кои гласат:
„Студиските програми на англиски јазик универзитетите ги доставуваат на
мислење пред истите да бидат акредитирани од страна на Одборот за
акредитација и евалуација до министерството надлежно за работите од областа
на високото образование најдоцна до 15 мај во тековната година.
Одборот за акредитација и евалуација одобрува студиска програма на англиски
јазик на универзитетите, врз основа на прибавено позитивно мислење од
министерството надлежно за работите од областа на високото образование.“

Член 23
Членот 106 се менува и гласи:
„По исклучок од одредбите на овој закон времетраењето на студиите за звањата
кои се стекнуваат на секој циклус на студии кои се поврзани со вршење на
регулирани професии е:
1) основните студии од областа на медицината опфаќа најмалку шест години на
школување или 5.500 часа на теоретска и практична обука која се изведува на
универзитет;
2) специјализираната обука за медицина опфаќа теоретска и практична обука на
универзитет или на универзитетска болница или, каде што е соодветно, установа
за здравствена нега, одобрена за таа цел од страна на министерството надлежно
за работите од областа на здравството;
3) специјализацијата од областа на медицината се уредува со посебен закон;
4) обуката за сестри со општ профил трае најмалку три години или опфаќа 4.600
часа теоретска и клиничка обука, при што периодот на теоретската обука
претставува најмалку една третина и периодот на клиничката обука претставува
најмалку една половина од минималното траење на обуката;
5) специјализираната стоматолошка обука опфаќа теоретска и практична обука
во универзитетски клинички центар одобрен за таа цел од страна на
министерството надлежно за работите од областа на здравството;
6) специјализацијата од областа на стоматологијата се уредуваат со посебен
закон;
7) основната обука за ветеринари опфаќа курс за теоретска и практична обука во
редовна форма со минимално траење од пет години, која ја опфаќа како минимум
програмата опишана со прописите на Европската унија, спроведена во
универзитет кој обезбедува обука врз основа на решение на министерот
надлежен за работите од областа на високото образование;
8) специјална редовна обука за акушерки која вклучува теоретска и практична
обука со минимално траење од три години (курс I), која како минимум ја опфаќа
програмата опишана со прописите на Европската унија;
9) основната обука за фармацевти опфаќа курс за теоретска и практична обука
во редовна форма со траење од најмалку пет години, која ја опфаќа како
минимум програмата опишана со прописите на Европската унија, спроведена во
универзитет кој обезбедува обука врз основа на решение на министерот
надлежен за работите од областа на здравството и која вклучува најмалку:
а) четиригодишна редовна теоретска и практична обука обезбедена на
универзитет и
б) шестмесечно стажирање во аптека отворена за јавноста или во болница, под
надзор на фармацевтскиот оддел на болницата;
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10) обуката за архитект опфаќа најмалку четиригодишна редовна обука или
шестгодишна обука, која опфаќа редовна обука во траење од три години на
универзитет или на соодветна образовна институција. Обуката треба да води кон
успешно полагање на испит на универзитетско ниво и
11) основната обука за наставници во основно и средно образование опфаќа курс
за теоретска и практична обука во редовна форма со траење од најмалку четири
години спроведена во универзитет кој обезбедува обука врз основа на решение
на министерот надлежен за работите од областа на високото образование.“

Член 24
По членот 106 се додава нов член 106-а, кој гласи:

„Студиски програми за правни студии

Член 106-а
Студиските програми за правни студии од прв циклус (додипломски правни
студии) траат три години, односно шест семестри, содржат најмалку 180 кредити
и со нив се стекнува стручниот назив „правник“.
Студиските програми за стручни правни студии од втор циклус кои содржат
најмалку 60 кредити (дипломски правни студии), траат една година (два
семестра) и со нивното завршување, заедно со првиот циклус, по вкупно
стекнатите 240 кредити и одбрана на завршен дипломски труд, се стекнува
стручниот назив „дипломиран правник“.
Студиските програми за стручни правни студии од втор циклус кои содржат 120
кредити (последипломски стручни студии) траат две години (четири семестри) и
со нивното завршување заедно со првиот циклус, по вкупно стекнатите 300
кредити и одбрана на стручен магистерски труд со нив се стекнува стручниот
назив „магистер по право“.
Студиските програми за академски студии по правни науки со 90 кредити
(последипломски научни студии) траат две години и со нивното завршување и
одбрана на магистерски труд со нив се стекнува називот „магистер по правни
науки“.
Обврската од членот 99 став 3 од овој закон за соодносот на задолжителните и
изборните наставни предмети не се однесува на студиските програми за правни
студии.“

Член 25
По членот 110 се додава нов член 110-а, кој гласи:

„Член 110-а
Владата на Република Македонија со одлука го утврдува бројот на квоти на
студенти ослободени од плаќање на уписнина на докторски и магистерски студии
и специјализации кои се доделуваат на годишно ниво врз основ на Националната
програма за високо образование и научноистражувачка дејност.
Владата на Република Македонија со одлука го утврдува бројот на квоти за
запишани студенти по студиски програми, како и бројот на студенти кои ќе бидат
ослободени од плаќање на уписнина во рамки на државните квоти.
Обврската за исплата на уписнината на студентите од ставот 2 на овој член во
рамките на државните квоти останува на факултетите.
Право на бесплатно школување имаат студенти со завршен просек од над 9 во
претходната година.“

Член 26
Во членот 112 по ставот 7 се додаваат три нови става 8, 9 и 10, кои гласат:
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„Одлука за распоредот на часовите и наставата донесува деканaтската управа на
предлог на внатрешните организациони единици на факултетот.
Вкупниот број на часови на секој циклус се распределуваат рамномерно меѓу сите
наставници од иста или сродна научна област.
На наставникот кој не го исполнува минимумот број на часови за наставна дејност
за учебната година, со решение на деканот му се определуваат часови на настава
од сродна научна област.“

Член 27
Во членот 114 по ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи:
„Уверението или документот за завршното оценување се издава врз основа на
податоците во пријавите за испитите за секоја предметна програма, потпишани од
наставникот.“

Член 28
По членот 120 се додаваат четири нови члена 120-а, 120-б, 120-в и 120-г, кои
гласат:

„Член 120-а
За политиките на науката и развојот на севкупната научноистражувачка дејност и
технолошки развој во Република Македонија, како стручно и советодавно тело на
Владата на Република Македонија се формира Национален совет за високо
образование, наука, иновации и техологија (во натамошниот текст: Националниот
совет).
Националниот совет донесува деловник за работа и и поднесува на Владата на
Република Македонија извештај за својата работа најмалку еднаш годишно.
Работата на Националниот совет е јавна.

Член 120-б
Владата на Република Македонија донесува решение за именување на
претседател и членови на Националниот совет.
Националниот совет е составен од 17 члена, и тоа од министерот надлежен за
работите од областа на високото образование, претседателот на МАНУ,
претставник од ректорската конференција, шест члена именувани од Владата, по
еден претставник од шесте научни подрачја од редот на наставно-научниот и
истражувачкиот кадар од интеруниверзитетската конференција и двајца
претставници од деловната заедница.
Шесте члена именувани од Владата на Република Македонија, како и
претставниците од деловната заедница мора да бидат лица доктори на науки, со
минимум еден степен образование завршен на првите 500 рангирани
универзитети согласно со Шангајската листа, односно првите 200 најдобро
рангирани универзитети од соодветното научно подрачје, односно првите 100
најдобро рангирани универзитети по МБА програма согласно со Шангајскиот Џио
Тонг универзитет, US News and Report и Times Higher Education Supplement-World
University Ranking, како и минимум пет години работно искуство и одлично
познавање на англискиот јазик.
Претставниците од деловната заедница, членови на Националниот совет, не може
да бидат лица сопственици, основачи, вработени, професори, асистенти на
приватна високообразовна установа или високообразовна школа, или нивни
блиски роднини до второ колено.
Мандатот на членовите на Националниот совет е две години.
Претседател на Националниот совет е министерот надлежен за работите од
областа на високото образование.
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При именување на членовите на Националниот совет се применува начелото на
соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници и
се почитуваат критериумите на стручност и компетентност.
Националниот совет одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број на
членовите.
Стручните и административно-техничките работи на Националниот совет ги врши
Министерството.
На претседателот и членовите на Советот им следи надоместок за работата во
Советот, чија висина ја утврдува Владата врз основа на присуството на седниците
на Советот.

Член 120-в
Надлежности на Националниот совет се давање на предлози и мислења за:
- појдовни основи и насоки на Владата за националната програма за високо
образование и научноистражувачка дејност,
- научното истражување, управување со научната политика,
- прописи од областа на научноистражувачката дејност,
- приоритетни области и програми за научно истражување и технолошки развој,
- усогласеност на националната програма со стратешките потреби на Република
Македонија,
- мерки за развој на Република Македонија во сите сегменти, засновани врз
научна основа,
- развој на посебните политики на барање на министерот од областа на високото
образование и начините за нивно финансирање,
- најзначајните програми и проекти за развој на Република Македонија,
- следење на резултатите и ефектите од развојот на Република Македонија врз
научна основа,
- иницијативи во врска со програмите и проектите за меѓународна соработка од
особен државен интерес,
- иницијативи во врска со програмите и проектите за меѓународна соработка,
- светските и европските трендови во научно-истражувачката дејност и предлага
мерки за нивно преточување во Република Македонија,
- годишните програми на субјектите за вршење на научно-истражувачката
дејност,
- бараните средства од Буџетот на Република Македонија за реализација на
годишните програми за научно-истражувачката дејност,
- изведување на внатрешната и надворешната евалуација на научно-
истражувачката дејност и за подготвувањето на подзаконските акти кои ја
уредуваат оваа материја,
- реализацијата на меѓународната соработка и
- создавање и одржување на базите на податоци за системот на научно-
истражувачката дејност и
- други прашања кои ќе ги побара Владата.

Националната програма за високо образование
и научно-истражувачка дејност

Член 120-г
Националната програма за научно-истражувачката дејност на Република
Македонија (во натамошниот текст: националната програма) произлегува од
националните развојни стратешки документи на Република Македонија.
Во националната програма се утврдуваат појдовните основи, целите, содржината
и обемот на задачите во областа на науката, начинот на нејзиното координирање
и начинот на финансирање на научно-истражувачката дејност, проекции за
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потребите од кадри за науката и показателите за следење на ефикасноста на
остварувањето на научноистражувачката дејност, меѓународната димензија,
поврзаност со стопанството и институционалната мрежа, развојот на високото
образование и размената на искуства со другите високообразовни установи
ширум светот во насока на исполнување на препораките од Болоњскиот процес.
Националната програма е основа за насочување и утврдување на обемот на
средствата од Буџетот на Република Македонија за вршење на научно-
истражувачката дејност.
Националната програма се реализира преку годишни програми чија реализација
ја следи министерот надлежен за работите од областа на високото образование.
Националната програма ја донесува Собранието на Република Македонија на
предлог на Владата на Република Македонија за период од четири години, а по
претходно мислење на Националниот совет, МАНУ и Интеруниверзитетската
конференција.
Владата на Собранието на Република Македонија на две години му поднесува
извештај за спроведувањето на програмата и за состојбата на научно-
истражувачката дејност и високото образование во земјата.“

Член 29
Насловот на членот 123 и членот 123 се менуваат и гласат:

„Асистенти - докторанти

Член 123
На факултетите се избираат асистенти - докторанти на научни, односно
уметнички области утврдени со правилникот на единицата.
Асистентите – докторанти се избираат за време од пет години по пат на јавен
конкурс и засноваат работен однос на определено време.
Асистентите - докторанти учествуваат во наставно-образовниот процес во обем
определен со правилникот на единицата.
Асистентите - докторанти можат да држат предавања и да спроведуваат испити
само во присуство на својот ментор.
Асистентот - докторант задолжително се запишува на докторски студии најдоцна
до првиот објавен конкурс од страна на докторската школа, а трошоците за
докторските студии на асистентот ги покрива високообразовната установа.
Доколку асистентот - докторант не одбрани докторска дисертација до истекот на
времето за кое е избран, му престанува работниот однос.
Високообразовната установа и асистентот - докторант склучуваат договор со кој
ги уредуваат меѓусебните права и обврски.
Објавата на огласот за прием на асистентите - докторанти се објавува во најмалку
три дневни весници, на ¼ страна од страна на универзитетот или единица во
негов состав, високообразовна установа, односно високообразовна школа.“

Член 30
По членот 125 се додава нов член 125-а, кој гласи:

„Критериуми за избор во асистент - докторант

Член 125-а
За асистент - докторант може да биде избрано лице кое има завршено втор
циклус студии од соодветно научно, односно уметничко подрачје, има остварено
просечен успех од најмалку 8,50 на прв и втор циклус на студии, има познавање
од англиски јазик кое кандидатот го докажува со потврда за познавање на
јазикот и тоа (TOEFEL) - најмалку 74 бода за електронско полагање преку
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компјутер не постар од две години од денот на издавањето,  (IELTS) - најмалку 6
бода не постар од две години од денот на издавањето, (TOLES) - базично
познавање (Foundation level), (ILEC) - положен со успех најмалку Б2 (B2) и
Кембриџ сертификат за прелиминарен англиски (Cambridge Cerficate of Preliminary
English) - (B1), како и да покажува способност за наставно-научна, односно
наставноуметничка дејност.
Постапката за избор во асистент - докторант се спроведува согласно со одредбите
на членовите 131 и 132 од овој закон.“

Член 31
Во членот 132 по ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи:
„Рецензентската комисија во рефератот ги вреднува вкупните научни, стручни,
педагошки и други остварувања на кандидатите од почетокот на кариерата до
денот на пријавата, врз основа на сета поднесена документација која е од
важност за изборот. Рецезентската комисија ги вреднува остварувања на
кандидатот во рок од три месеци.“
Ставовите 6, 7 и 8 стануваат ставови 7, 8 и 9.

Член 32
Во членот 133 по ставот 13 се додава нов став 14, кој гласи:
„Лице избрано во наставно-научно звање или соработничко звање на кое му
мирува работниот однос поради вршење на функција на избрано или именувано
лице, не може да изведува настава и да спроведува испити, не може да биде
ментор или член на комисија за оценка или одбрана на магистерски труд и
докторска дисертација и не може да прима надоместок од високообразовната
установа за извршена наставна, научно-истражувачка или применувачка дејност.“

Член 33
Во членот 136 став 2 на крајот се додава нова реченица која гласи: „Предвремен
избор во повисоко звање по истекот на половина од времето за кое е извршен
изборот во постојното звање може да се спроведе за лицата кои докторирале или
магистрирале на еден од првите 200 високо рангирани универзитети согласно со
Шангајската листа.“
По ставот 2 се додаваат три нови става 3, 4 и 5, кои гласат:
„Предвремен избор во повисоко звање пред истекот на најмалку половина од
времето за кое е извршен изборот во постојното звање, може да се спроведе за
лицата кои стекнале постдокторски научноистражувачки статус на еден од првите
50 високо рангирани универзитети согласно со последното утврдено рангирање
на Шангајската листа, доколку на овие универзитети раководеле научен проект.
Решение за исполнување на условите и стекнување на звањето од ставовите 2 и 3
на овој член донесува деканот.
Лице кое магистрирало или докторирало на еден од првите 200 рангирани
универзитети согласно со последното рангирање на Шангајската листа, односно
првите 200 најдобро рангирани универзитети од соодветното научно подрачје,
односно првите 100 најдобро рангирани универзитети по МБА програма согласно
со Шангајскиот Џио Тонг универзитет, US News and Report и Times Higher
Education Supplement-World University Ranking, од научна област за која нема
доволно научноистражувачка дејност во Република Македонија, може да поднесе
барање за поддршка од Министерството за образование и наука кое во соработка
со деканатот од соодветниот факултет, може да покренат постапка за работен
однос, согласно со условите утврдени со овој закон.“
Ставовите 3, 4 и 5 стануваат ставови 6, 7 и 8.
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Член 34
Во членот 140 по ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кој гласи:
„Универзитетот, високообразовната установа, односно високообразовната школа
задолжително носат програма за вклучување на визитинг професори од првите
500 рангирани универзитети согласно со последното рангирање на Шангајската
листа, односно првите 200 најдобро рангирани универзитети од соодветното
научно подрачје, односно првите 100 најдобро рангирани универзитети по МБА
програма согласно со Шангајскиот Џио Тонг универзитет, US News and Report и
Times Higher Education Supplement-World University Ranking во студиските
програми на своите факултети, односно единици во состав. Програмата се носи за
период од две години.
Универзитетот, високообразовната установа, односно високообразовната школа
согласно со програмата за вклучување на визитинг професори од ставот 3 на овој
член, има обврска пред почетокот на учебната година да ангажира визитинг
професори од првите 500 рангирани универзитети согласно со последното
рангирање на Шангајската листа, односно првите 200 најдобро рангирани
универзитети од соодветното научно подрачје, односно првите 100 најдобро
рангирани универзитети по МБА програма согласно со Шангајскиот Џио Тонг
универзитет, US News and Report и Times Higher Education Supplement-World
University Ranking во студиските програми на своите факултети.“

Член 35
По членот 146-а се додава нов член 146-б, кој гласи:

„Член 146-б
На наставник кој раководел или учествувал во научен проект на еден од првите
50 рангирани универзитети согласно со последната објавена Шангајска листа, му
се исплаќа месечен надоместок во износ од 30% од платата што ја примал во
период од една година, со тоа што учесникот добива 20% за три години, а
раководителот добива 50% за првата година и 20% за наредните две години.
Наставниците имаат право на поврат на патните и дневните трошоци и трошоци
за котизација за учество на најмалку два меѓународни конференции годишно
организирани/одржани во една од ОЕЦД земјите, доколку пријавиле научен труд
од предметната материја.
Наставниците кои предаваат на студиски програми за кои високообразовна
установа од Република Македонија издава двојна или заедничка диплома со
универзитет рангиран меѓу првите 200 најдобро рангирани универзитети согласно
со Шангајската листа имаат право на месечен надоместок од 15% од последната
исплатена плата во месеците во кои се одвиваат предавањата.
На наставник вработен на универзитет, за секој објавен труд во научно списание
со импакт фактор, чиј автор е наставникот, може да му се исплати еднократен
надоместок во висина од една последна нето плата која му била исплатена на
наставникот.
Странски професори кои предаваат на студиски програми за кои високообразовна
установа од Република Македонија издава двојна или заедничка диплома со
универзитет рангиран меѓу првите 200 најдобро рангирани универзитети имаат
право на надоместок на патните и дневните трошоци, доколку истите не им се
покриени и постојат услови за тоа.
Надоместоците од ставовите 2, 3 и 4 на овој член се исплаќаат од приходите со
кои самостојно располагаат единиците на универзитетот.
Надоместокот од ставот 5 на овој член се исплаќа од приходите кои
универзитетот ги стекнал од единиците наменети за финансирање на
интегрираните дејности.“



превземено од ww ww ww .. pp rr aa vv oo .. oo rr gg .. mm kk

13

Член 36
Членот 151 се менува и гласи:
„Студент може да студира на две или повеќе студиски програми од прв циклус на
студии истовремено (паралелно студирање), на една или повеќе високообразовни
установи.
Студентот е ослободен од плаќање на трошоците за студирање на втората и
секоја наредна студиска програма на која ќе биде запишан доколку:
- првата студиска програма ја има успешно завршено на првата академска година
и ја завршува секоја наредна академска година со просек на оценките над 9 и
- втората и секоја наредна студиска програма на која ќе биде запишан е од
научното подрачје на биотехничките, техничко-технолошките или природно-
математичките науки со исклучок на студиските програми од научните полиња на
воено-техничките науки, сообраќај и транспорт, индустриско инжинерство и
менаџмент, контрола на квалитет, животна средина и географија.
За потребите на паралелното студирање, високообразовните установи посебно ги
прилагодуваат активностите предвидени со студиските програми.
На дадена студиска програма најголемиот број на студенти за паралелно
студирање може да биде до десет студенти.
Високообразовните установи, паралелното студирање го уредуваат со посебен
правилник со кој поблиску се уредуваат начинот и условите за студирање.“

Член 37
По членот 159 се додава нов член 159-а, кој гласи:

„Член 159-а
На високообразовна установа во Република Македонија која издава заедничка
диплома со универзитет од листата на 500 најдобро рангирани универзитети
согласно со последната Шангајска листа, без спроведување на постапка за
еквиваленција и признавање на високообразовни квалификации, може да се
запише студент кој претходно стекнал образование на акредитирана
висоокообразовна установа во држава потписник на Конвенцијата за признавање
на високообразовни квалификации на подрачјето на Европа (“Службен весник на
Република Македонија“ број 47/2002).
Без спроведување на постапка за еквиваленција и признавање на
високообразовни квалификации може да се запише студент кој претходно стекнал
образование на акредитирана висоокообразовна установа на еден од првите 100
најдобро рангирани универзитети по МБА програма согласно со последното
рангирање на Шангајскиот Џио Тонг универзитет, US News and Report и Times
Higher Education Supplement-World University Ranking.
Без спроведување на постапка за еквиваленција и признавање на
високообразовни квалификации може да се запише студент кој претходно стекнал
образование на акредитирана висоокообразовна установа на еден од првите 200
најдобро рангирани универзитети од соодветното научно подрачје, согласно со
последното рангирање на Шангајскиот Џио Тонг универзитет, US News and Report
и Times Higher Education Supplement-World University Ranking.“

Член 38
Во членот 161-в став (3) во вториот ред зборовите: „заверена со апостил печат“
се бришат.

Член 39
Во членот 162 по ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи:
„Ако министерството надлежно за работите од областа на високото образование
утврди дека правилник, одлука, решение или друг акт на Одборот за
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акредитација и евалуација е спротивен на одредбите на законот, министерот
надлежен за работите од областа на високото образование донесува решение за
поништување на актот на Одборот за акредитација и евалуација и поведува
постапка за одговорност на членовите на Одборот пред надлежните органи во
земјата.“

Член 40
Во членот 167-а по ставот 17 се додаваат осум нови става 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24 и 25, кои гласат:
„Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
одговорното лице на високообразовната установа доколку не ги достави или
нецелосно ги достави податоците потребни за ажурирање на базата на податоци
за високообразовна дејностдо Министерството надлежно за работите од областа
на високото образование, односно не постапи согласно со членот 77-б од овој
закон.
Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
одговорното лице на високообразовната установа доколку не формира центар за
кариера, односно не постапи согласно со членот 45 од овој закон.
Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
одговорното лице на високообразовната установа доколку не постапи согласно со
членот 45 став 10 од овој закон.
Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
лице од високообразовната установа доколку не постапи согласно со членот 133
став 13 од овој закон.
Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе и се изрече на
високообразовната установа доколку не постапи согласно со членот 99 став 3 од
овој закон.
Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе и се изрече на
високообразовната установа доколку не постапи согласно со членот 100 ставови 5
и 6 од овој закон.
Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе и се изрече на
високообразовната установа доколку не постапи согласно со членот 140 ставови 3
и 4 од овој закон.
Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе и се изрече на
високообразовната установа доколку не постапи согласно со членот 123 став (4)
од овој закон.“

Член 41
Одредбата од членот 1 став 1 од овој закон што се однесува на членот 22 став 1
од Законот за високото образование, ќе се применува за научните институти кои
вршат високообразовна дејност за студии од втор и трет циклус, кои ќе бидат
основани по влегувањето во сила на овој закон.

Член 42
Ставот 10 од членот 5 од овој закон која се однесува на членот 45 од Законот за
високото образование, ќе се применува по една година од денот на влегувањето
во сила на овој закон.
Ставот 11 од членот 5 од овој закон кој се однесува на членот 45 од Законот за
високото образование, ќе се применува по три години од денот на влегувањето во
сила на овој закон.

Член 43
Одредбата од членот 7 на овој закон која се однесува на членот 62 од Законот за
високото образование, ќе се применува од 1 јануари 2014 година.
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Член 44
Одредбата од членот 11 од овој закон што се однесува на членот 70 став 3, ќе се
применува од 1 јануари 2015 година.
Постојните членови на Одборот за акредитација и евалуација продолжуваат да ја
извршуваат оваа функција до именување на нов состав во согласност со овој
закон.

Член 45
Одредбата од членот 17 од овој закон која се однесува на членот 95-а од Законот
за високото образование, ќе се применува по две години од денот на влегувањето
во сила на овој закон.

Член 46
Одредбата од членот 18 од овој закон која се однесува на членот 96 став 13 од
Законот за високото образование, ќе се применува по две години од денот на
влегувањето во сила на овој закон. Имајќи ја предвид и одложената примена на
членот 96 став 6 кој ќе почне да се применува од 1 јануари 2015 година.

Член 47
Одредбата од членот 21 од овој закон која се однесува на членот 100 ставови 4,
5, 6 и 7 од Законот за високото образование, ќе се применува почнувајќи од
академската 2014/2015 година.

Член 48
Одредбата од членот 23 од овој закон која се однесува на членот 106 од Законот
за високото образование, ќе се применува почнувајќи од академската 2013/2014
година.

Член 49
Одредбата од членот 24 од овој закон која се однесува на членот 106-а ставови 1,
2, 3 и 4 од Законот за високото образование, ќе се применува почнувајќи од
академската 2014/2015 година.

Член 50
Одредбата од членот 29 од овој закон која се однесува на членот 123 од Законот
за високото образование, ќе се применува за асистентите - докторанти кои
засновале работен однос шест месеци по влегување во сила на овој закон.

Член 51
Одредбата од членот 34 од овој закон која се однесува на членот 140 ставови 3 и
4 од Законот за високото образование ќе се применува една година по
влегувањето во сила на овој закон.

Член 52
Најдоцна во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе
се конституира Националниот совет за високо образование, наука, иновации и
технологија.
До конституирање на Националниот совет за високо образование, наука,
иновации и техологија продолжува со работа Советот за развој и финансирање на
високото образование и Националниот комитет за развој на научно-
истражувачката дејност и технолошкиот развој во Република Македонија.



превземено од ww ww ww .. pp rr aa vv oo .. oo rr gg .. mm kk

16

Член 53
Подзаконските акти кои произлегуваат од овој закон, ќе бидат донесени во рок од
три месеци по влегувањето во сила на овој закон.

Член 54
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република
Македонија да утврди пречистен текст на Законот за високото образование.

Член 55
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.


