
До  
Министерство за образование и наука 
Скопје 
 
Предмет: Пакет закони од областа на образованието 
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Почитувани, 
 

 Бизнис академијата Смилевски (БАС) како акредитирана и во МОН регистрирана 
високообразовна установа досега не добила ниту еден од иницираните закони кои се во 
постапка пред Собранието на РМ. Како одговорна членка на академската заедница, БАС 
одлучи да се изјасни по тие закони врз основа на документите објавени во јавноста. По тој 
повод, Наставничкиот совет на БАС, на седницата одржана на ден 30.12.2014 година, по 
сеопфатна дискусија го оформи следново мислење по тој пакет на закони: 

 

1. Општ став 

 Сите предложени закони се образложени дека се носат со намера да се подобри 
квалитетот во областа на обраозованието во целост. Оваа намера, доколку е искрена, во 
целост ја подржуваме. Но, подобрувањето на квалитетот во областа на образованието е еден 
од најкомплесните општествени процеси и има долгорочен карактер. Затоа е неопходно 
подготовките за интервенции во таа област (реформи) да бидат исто така комплексни, а тоа 
значи со вклучување на сите компетентни и сите заинтересирани страни. Тоа поконкретно 
значи волја од страна МОН да се обезбеди доволно време и форми за вклучување на сите тие 
заинтересирани и компетентни страни. МОН ја има одговорноста за тоа, но не е ниту само 
тоа заинтересирано ниту само тоа доволно компетентно да дефинира вака комплексни 
системски интервенции. Затоа, бараме да се даде време и простор за широка и продлабочена 
јавна (интересенти) и стручна (компетентна)  дебата  по овие закони. Нема ништо така 
ургентно за саниарње во практиката па овие закони да се носат со вакаво брзање. 

 

2. Ставови по предлогот за измени во Законот за високото образование 

2.1 Законот за високо образование во последниве 6 години има толку парцијални измени 
што во него се присутни низа недоследности и контрадикторности и нарушена е неговата 
системност. Затоа, предлагаме изработка и донесување на сосема нов Закон со следниве 
клучни системски компоненти: 

 Прво, во делот за управување и раководење (основање, планирање, управна структура 
и сл.) да има посебени два дела: јавни и приватни вискообразовни установи; 

 Второ, во делот на содржината и технологијата на образованието исто така да има два 
дела: академски (факултетски) и професионални (стручни) студии. Во тој контекст посебно и 
доследно да се употребува називот универзитет (не може како сега „универзитетот, односно 
факултетот, односно високата стручна школа ...“). 

 Трето, во посебен дел прецизно да се дефинира академската (високообразовната) 
автономија. 

2.2 Во врска со идејата за воведување на државен испит сметаме дека право на државата е да 
воведува државен испит за сите дипломанти кои ќе се вработуваат во определени дејности 
на јавниот сектор, како и до сега: правосудство, здравство, образование и сл., но по 
дипломирањето (за дипломанти а не за студенти) како услов за стекнување право на работа 
во јавниот сектор. Но, согласно вековно стекнатото право на универзитеска автономија и 
правото на автономија согласно Уставот на РМ, за сите видови испити од влезот до излезот 
на високото образование е надлежна високообразовната организација, како најодговорна 
(автономија) и најкомпетентна установа во општеството (освен МАНУ нема покомпетентна 



установа или орган за тоа). За овој став само се повикуваме кон аргументите на Правниот 
факултет на УКИМ дека државниот испит во текот на студиите е пртивуставен. 

2.3 Критериумите за објавување на научни трудови и до сега беа регулирани со Уредбата за 
стандарди и нормативи во високото образование и никој до сега, па и ние, не сме ги 
оспорувале и не гледаме причина по нив да се  дебатира. Единствено што е важно државата, 
барем на јавните, ако не и на приватните високообразовни установи да им обезбеди 
стредства за истражување. Научните трудови не се пишуваат само за објавување, туку во нив 
се соопштуваат резултати од спроведени научни истражувања. 

2.4 Во врска со другите предлог закони, во вака краток рок го даваме само начелното 
мислење: 

 Основањето на Академија за наставници е корисна идеја, но треба темелно да се 
оценат изводливоста и цената на предложените конкретни решенија; 

 Изборот и разновидните тестирања на кандидатите се недоволно осмислени. 
Оставаме институтите за психологија и за педагогија при УКИМ и другите слични 
установи да ги дадат своите стручни мислења по разновидните тестирања; 

 Обуката и испитот за директори не е новина туку овој, трет пат на интервенција само 
води кон поголема државна контрола, а со тоа можност за злоупотреба од страна на 
секоја актуелна власт. Да се размисли дали и школивањето на директорите не треба 
да биде дел од идната Академија за анставници (и директори). 

 

Очекуваме овие наши ставови да се земат предвид и искажуавме спремност за непосредно 
учество во сите јавни дебати и за работа во сите формирани работни тела за подготовка на 
нови, квалитетни системски решенија. 

 

 

 

ДИРЕКТОР 

Виш предавач м-р Даниела Карадаков 

 


