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С О Д Р Ж И Н А

782. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Ма-

кедонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат  
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ 
 
Се прогласува Законот за научно – истражувачката дејност, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 31 март 2008 година.  

      Бр. 07-1612/1                                                   Претседател 
31 март 2008 година                                    на Република Македонија,      
          Скопје                                                Бранко Црвенковски, с.р. 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАTA ДЕЈНОСТ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат начелата, целите, јавниот 

интерес, остварувањето на научно-истражувачката дејност, 
субјектите на научно-истражувачката дејност и начинот на 
финансирање на научно-истражувачката дејност. 

Со овој закон се утврдуваат и субјектите на органи-
зирање и управување со научно-истражувачката деј-
ност и условите за вршење на оваа дејност.   

Поимник  
Член 2 

Одделните изрази употребени во овој закон го има-
ат следново значење: 

1. ”Научно-истражувачка дејност” ги опфаќа фундамен-
талните и применетите истражувања чии резултати содржат  
изворност/оригиналност, а се насочени кон проширување и 
унапредување на дејноста и на вкупните знаења; 

2. “Апликативни (применливи) истражувања” опфа-
ќаат трансфер на знаења за подобрување на постојните 
и воведување нови технологии, како и примена на тие 
знаења во изнаоѓање практични решенија за развојот 
на стопанството; 

3. “Високообразовни установи” се универзитет и 
висока стручна школа;  

4. “Државен универзитет” е јавна установа основа-
на од Република Македонија, врз основа на закон, за 
остварување на јавниот интерес во образовната и науч-
но-истражувачката дејност; 

5. “Приватен универзитет” е  установа основана од 
правно или физичко лице за остварување на образовна-
та и научно-истражувачката  дејност; 

6. “Самостојна државна   високообразовна устано-
ва” е јавна установа која врши  образовна  дејност од 
прв циклус во траење од најмалку три години и образо-
вание од втор циклус специјалистичко образование во 
траење од најмалку една година, и која спроведува раз-
војни и применети истражувања; 

7. “Самостојна приватна  високообразовна устано-
ва” е установа основана од домашно или странско 
правно или физичко лице која врши  образовна  дејност 
од прв циклус во траење од најмалку три години и 
образование од втор циклус специјалистичко образова-
ние во траење од најмалку една година, и која спрове-
дува развојни и применети истражувања; 

8. “Јавна научна установа” е самостојна научна 
установа, основана со одлука на Владата на Република 
Македонија, која врши дејност од висок стратешки и 
национален интерес за Република Македонија; 

9. “Мешовита научна установа” е установа основа-
на од Република Македонија од една страна  и од 
странско или од домашно правно или физичко лице, од 
друга страна; 

10. “Приватна научна установа” е установа основа-
на од домашно правно или физичко лице; 

11. “Истражувач” е физичко лице кое врши научно-
истражувачка дејност и научни истражувања  во субје-
ктите на научно-истражувачката дејност; 

12. “Раководител на проект” е истражувач кој рако-
води со научно-истражувачки проекти; 

13. “Самостоен истражувач” е физичко лице кое са-
мостојно врши научно-истражувачка дејност во соглас-
ност со овој закон и 

14. “Научно-истражувачка инфраструктура” се об-
јекти, лаборатории и опитни станици, иновациони цен-
три, сметачки центри, научна опрема, библиотечно-ин-
формациони и реферални центри, архивска и издавачка 
документација, како и сé друго што придонесува за на-
учни истражувања. 

II. НАЧЕЛА ВО НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА  
ДЕЈНОСТ 

 
Член 3 

Научно-истражувачката дејност се заснова врз 
следниве начела: 

- слобода и автономност на истражувањата и тво-
рештвото, 

- поврзаност со образовниот систем, 
- етичност, 
- транспарентност во работата и дисеминација на 

резултатите, 
- примена на меѓународни стандарди на квалитетот 

во науката, 
- неповредливост и заштита на личноста и досто-

инството на човекот, 
- разновидност на мислења, методи, теории и до-

ктрини, 
- примена на европските стандарди за регрутирање 

на истражувачи и нивно однесување, 
- конкурентност  и еднаквост на можностите,  
- заштита на интелектуалната сопственост и  
- применливост на резултатите.   

III. ЦЕЛИ НА ЗАКОНОТ 
 

Член 4 
Со востановувањето на организацијата на научно-

истражувачката дејност и утврдувањето на финансира-
њето на научно-истражувачката дејност се обезбедува:  

- континуирано унапредување на научно-истражу-
вачката дејност, 

- заемна поврзаност на науката и образованието, 
- координација на субјектите за вршење на научно-

истражувачката  дејност,  
- унапредување на домашната и на меѓународната 

соработка во трансферот на знаења, истражувањето, 
обуката и апликацијата, 

- унапредување на користењето на резултатите од 
истражувањата, 

- транспарентност во истражувањата и во користе-
њето на резултатите, 

- зголемување на продуктивноста на трудот и на на-
ционалната конкурентска способност во глобалниот 
простор, 

- зголемување на индивидуалниот и општествениот  
квалитет на живеење, 

- еднаквост на жените во науката, 
- рамномерен регионален развој на Република Ма-

кедонија,  
- афирмација  на националниот идентитет и 
- oдржлив развој и заштита на животната средина. 
 

IV. ЈАВЕН ИНТЕРЕС  
Член 5 

Јавен интерес во научно-истражувачката дејност 
претставуваат истражувања кои се:  

- придонес за развојот на научната мисла и подига-
ње на научното ниво во сите подрачја, полиња и обла-
сти на науката, 

- придонес за трансферот на светските знаења, тех-
нологии и вештини, 

- општ услов за вкупниот развој на Република Ма-
кедонија,  

- од областа на историскиот и културниот иденти-
тет на македонскиот народ, како и граѓаните кои живе-
ат во нејзините граници  кои се дел од албанскиот на-
род, турскиот народ, влашкиот народ, српскиот народ, 
ромскиот народ, бошњачкиот народ и другите што жи-
веат во Република Македонија, 

- презентација на постигнатите научни резултати во 
светот и кај нас и 

- од областа на одбраната и безбедноста.  
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Јавен интерес во научно-истражувачката дејност 
претставува и оспособувањето и усовршувањето на ка-
дрите за научно-истражувачка работа, како и подобру-
вање и осовременување на научно-истражувачката ин-
фраструктура која е во функција на остварувањето на 
истражувањата од ставот 1 на овој член.  

V. ОСТВАРУВАЊЕ НА ДЕЈНОСТА 
 

Национална програма за научно-истражувачката  
дејност  
Член 6 

Националната програма за научно-истражувачката 
дејност на Република Македонија (во натамошниот 
текст: Националната програма) произлегува од нацио-
налните развојни стратешки документи на Република 
Македонија.  

Со Националната програма се утврдуваат развојни-
те правци и  приоритетите за финансирање во научно-
истражувачката дејност. 

Во Националната програма се утврдуваат појдовни-
те основи, целите, содржината и обемот на задачите во 
областа на науката, начинот на нејзиното координира-
ње и спроведување, потребната истражувачка инфра-
структура, начинот на финансирање на научно-истра-
жувачката дејност, проекции за потребите од кадри за 
науката и показателите за следење на ефикасноста на 
остварувањето на научно-истражувачката дејност, ме-
ѓународната димензија, поврзаност со стопанството и 
институционалната мрежа. 

Националната програма е основа за насочување и 
утврдување на обемот на средствата од Буџетот на Ре-
публика Македонија за вршење на научно-истражувач-
ката дејност.  

Националната програма се остварува со вршење на 
фундаментални истражувања, применети  истражува-
ња, трансфер на знаења и други активности во областа 
на научните истражувања и развојот. 

Националната програма се реализира преку годиш-
ни програми. 

 
Член 7 

Националната програма ја реализираат субјектите 
за вршење на научно-истражувачката дејност.   

Член 8 
Националната програма ја  донесува Собранието на 

Република Македонија на предлог на Владата на Ре-
публика Македонија (во натамошниот текст: Владата) 
за период од четири години, а по претходно мислење 
на Националниот комитет за развој на научно-истражу-
вачката дејност и технолошки развој во Република Ма-
кедонија и МАНУ  и Интеруниверзитетската конфе-
ренција. 

Владата на Собранието на Република Македонија 
на две години му поднесува извештај за спроведување-
то на програмата и за состојбата на научно-истражу-
вачката дејност. 

За реализација на Националната програма е одгово-
рен министерот надлежен за работите на науката (во 
натамошниот текст: министерот).  

 
Национален комитет за развој на научно 

-истражувачката дејност и технолошкиот развој 
во Република Македонија  

Член 9 
Националниот комитет за развој на научно-истра-

жувачката дејност и технолошкиот развој во Република 
Македонија (во натамошниот текст: Националниот ко-
митет за развој) е експертско и советодавно тело на 
Владата, за политиките на науката и развојот на се-
вкупната научна дејност и технолошки развој во Ре-
публика Македонија. 

Националниот комитет за развој изготвува мислења 
и предлози за: 

- појдовни основи и насоки на Владата за Нацио-
налната програма, 

- научното истражување, управување со научната 
политика,  

- прописи од областа на научно-истражувачката 
дејност, 

- приоритетни области и програми за научно истра-
жување и технолошки развој, 

- усогласеност на Националната програма со стра-
тешките потреби на Република Македонија, 

- мерки за развој на Република Македонија во сите 
сегменти, засновани врз научна  основа, 

- развој на посебните политики на барање на мини-
стерот и начините за нивно финансирање, 

- најзначајните програми и проекти за развој на Ре-
публика 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 и  

- други прашања кои ќе ги побара Владата. 
Националниот комитет за развој донесува деловник 

за работа и й поднесува на Владата извештај за својата 
работа најмалку еднаш годишно. 

Работата на Националниот комитет за развој е јав-
на. 

 
Состав и избор на Националниот комитет за развој 

 
Член 10 

Националниот комитет за развој е составен од девет 
члена, и тоа: министерот надлежен за работите на 
образованието и науката, претседателот на МАНУ, 
претседателот на Советот за научно-истражувачката 
дејност и шесте члена именувани од Владата, по еден 
од шесте научни подрачја од редот на наставно-науч-
ниот и истражувачкиот кадар. Мандатот на членовите 
на Националниот комитет за развој именувани од Вла-
дата е четири години. 

Претседател на Националниот комитет за развој е 
министерот надлежен за работите на образованието и 
науката. 

При именување на членовите на Националниот ко-
митет за развој се применува начелото на соодветна и 
правична застапеност на граѓаните  кои припаѓаат на 
сите заедници и се почитуваат критериумите на струч-
ност и компетентност. 

Националниот комитет за развој одлучува со мно-
зинство гласови од вкупниот број на членовите. 

Стручните и административно-техничките работи 
на Националниот комитет за развој ги врши Мини-
стерството.  

Совет за научно-истражувачка дејност  
Член 11 

Советот за научно-истражувачка дејност (во ната-
мошниот текст: Советот) е стручно советодавно тело 
на министерот.   

Советот изготвува предлози и мислења за:   
- иницијативи во врска со програмите и проектите 

за меѓународна соработка, 
- светските  и европските трендови во научно-

истражувачката дејност и предлага мерки за нивно пре-
точување во Република Македонија, 

- развој на научно-истражувачката дејност на субје-
ктите на научно-истражувачката дејност во согласност 
со потребите на Република Македонија, утврдени во 
развојните стратешки документи на Република Маке-
донија и Националната програма, 

- годишните програми на субјектите за вршење на 
научно-истражувачката дејност, 
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- бараните средства од Буџетот на Република Маке-
донија за реализација на годишните програми за науч-
но-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, 
- создавање и одржување на базите на податоци за 

системот на научно-истражувачката дејност, 
- својата работа поднесува извештај до министерот 

најмалку еднаш годишно, 
- донесува деловник за својата работа и 
- врши и други работи кои ќе и ги определи мини-

стерот. 
Работата на Советот е јавна. 
 

Член 12 
Министерот  го формира Советот. 
Советот  брои седум члена: претседател и шест чле-

на, по еден од секое научно подрачје, при што се  при-
менува начелото на соодветна и правична застапеност 
на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници и се почи-
туваат критериумите на стручност и компетентност. 

Мандатот на членовите на Советот  е четири години.  
Членот на Советот  ќе биде изземен од одлучување-

то за финансирање на проект или програма во која са-
миот учествува. 

Стручните и административно-техничките работи 
на Советот ги врши Министерството.  

 
Стручни тела 

 
Член 13 

 За стручна помош при донесување на одлуките и 
спроведување на научно-истражувачката и развојната 
политика, министерот  може да формира стручни тела. 

  
Одбор за етичност 

 
Член 14 

Владата именува  членови на  Одборот за етичност 
(во натамошниот текст: Одборот). 

Одборот брои девет члена, од кои шест се истражу-
вачи предложени од Интеруниверзитетската конферен-
ција, а три члена предложени од МАНУ. При именува-
њето на членовите на Одборот  се применува начелото 
на соодветна и правична застапеност на граѓаните кои 
припаѓаат на сите заедници и се почитуваат критриу-
мите на стручност и компетентност. 

Мандатот на членовите на Одборот трае четири го-
дини.     

Одборот има претседател и заменик претседател, 
избрани од редот на членовите. 

Задача на Одборот е следење и оценување на при-
мената на етичките начела и вредности во научно-
истражувачката дејност, заштитата на човечкиот инте-
гритет во научните истражувања и етичност во делов-
ните односи меѓу субјектите за вршење на научно-
истражувачката дејност. 

Одборот донесува етички кодекс со кој се утврдува-
ат етичките начела: во научно-истражувачката работа; 
при објавувањето на резултатите од научно-истражу-
вачката дејност; во односите меѓу  истражувачите; во 
постапките и дејностите поврзани со конкуренцијата и 
во односите со јавноста и со јавните гласила. 

Одборот донесува деловник за работа. 
Своите мислења и ставови Одборот ги донесува во 

форма на препораки.   
Најмалку еднаш годишно Одборот поднесува изве-

штај за својата работа до Владата. 
Субјектите на научно-истражувачката дејност мо-

жат, во согласност со своите акти, да основаат одбори 
за етичност и да носат свои етички кодекси. 

VI. СУБЈЕКТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА НАУЧНО 
-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ 

 
Член 15 

Субјекти за вршење на научно-истражувачката деј-
ност се: државен универзитет и приватен универзитет - 
во нивните единици насочени кон наука (научни ин-
ститути) и во единици насочени кон образование зас-
новано на наука (факултети); МАНУ; самостојна др-
жавна високообразовна установа; самостојна приватна 
високообразовна установа; јавна научна установа; ме-
шовита научна установа;  приватна научна установа и 
самостоен  истражувач.  

                
Јавна научна установа 

 
Член 16 

Јавна научна установа може да основа Владата со 
средства од државна сопственост како државна (нацио-
нална установа) согласно со критериумите пропишани 
во членот 5 од овој закон. 

Јавна научна установа може да се основа, ако: 
- има програма во која се определени подрачјата на 

научните истражувања, 
- се обезбедени соодветни простории и опрема за 

остварување на научно-истражувачка и стручна деј-
ност и 

- е обезбеден потребен број лица кои ги исполнува-
ат условите утврдени за избор во научни и соработнич-
ки звања и тоа најмалку шест истражувачи, од кои 
тројца со докторат на науки и тројца со магистратура. 

 
Мешовита научна установа 

 
Член 17 

Мешовита научна установа може да основа Репуб-
лика Македонија, градот Скопје, општината  со домаш-
но или странско правно и физичко лице (соосновачи), 
со средства од буџетите на Република Македонија, на   
градот Скопје и на општината, од една страна и од 
сопствени средства на странско или на домашно прав-
но или физичко лице, од друга страна. 

Соосновачите на мешовита научна установа стекну-
ваат основачки удел во установата во согласност со 
вложените средства. 

Мешовита научна установа може да се основа ако 
се исполнети следниве услови: 

- има програма во која се определени подрачјата на 
научните истражувања, 

- има во работен однос најмалку пет истражувачи 
од кои тројца со докторат на науки и двајца со маги-
стратура, 

- научно-истражувачката дејност е нејзина главна 
дејност и 

- има обезбедено потребни средства, опрема и про-
стор за работа. 

 
Приватна научна  установа 

 
Член 18 

Приватна научна установа може да  биде основана 
од домашно или странско правно и физичко лице (ос-
новач), со средства во приватна сопственост.  

Приватната научна установа може да врши научно-
истражувачка дејност ако се исполнети следниве усло-
ви:                    

- има програма во која се определени подрачјата на 
научните истражувања, 

- има во работен однос најмалку пет  истражувачи 
од кои двајца со докторат на науки и тројца со маги-
стратура или, најмалку, со високо образование, 

- научно-истражувачката дејност е нејзина главна 
дејност и 
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- се обезбедени потребни средства, опрема и про-
стор за работа. 

Подготовките за почеток со работа на приватната 
научна установа ги врши основачот на начин предви-
ден со актот за основање.  

 
Член 19 

Подготовки за почеток со работа  на научните уста-
нови врши комисија која ја формира Владата. 

Комисијата ја сочинуваат пет члена со научни или 
наставно-научни звања од научната област во која се 
основа установата.  

Комисијата врши избор во научни и соработнички 
звања, одлучува за засновање на работен однос, доне-
сува програма за работа, донесува привремен статут и 
врши други непосредни задачи за почеток со работа на 
установата. 

Комисијата престанува со работа откако ќе ги извр-
ши задачите предвидени во ставот 1 на овој член, а нај-
доцна во рок од шест месеца од нејзиното формирање. 

 
Член 20 

Научните установи можат да бидат членки на уни-
верзитет.  

 
Член 21 

Управувањето, раководењето и надлежностите на 
органите во јавната научна установа, мешовитата науч-
на  установа и во приватната научна установа, се уре-
дуваат во актот за основање и во статутот на установа-
та, во согласност со одредбите од  законот за установи-
те и со овој закон. 

Согласност на статутот на јавната научна установа 
дава Владата. 

Согласност на статутот на мешовитата научна уста-
нова даваат соосновачите. 

Согласност на статутот на приватната научна уста-
нова дава основачот. 

 
Самостоен  истражувач 

 
Член 22 

Самостоен  истражувач може да врши научно-
истражувачка дејност доколку, покрај општите услови 
за вршење на дејноста, ги исполнува и следниве усло-
ви: 

- има докторат на науки, 
- има програма во која е определено подрачјето на 

научното истражување, 
- врши научни истражувања во последните пет го-

дини, 
- има  најмалку пет научни трудови од соодветната 

област објавени во  научни списанија и 
- има обезбедено потребни средства, опрема и про-

стор за вршење на научните истражувања.  
 

Научен центар на извонредност 
 

Член 23 
Научен центар на извонредност е научна установа 

или група  истражувачи која по својата оригиналност, 
значење и актуелност на постигнатите резултати во на-
учно-истражувачката дејност спаѓа во редот на најква-
литетните установи или групи истражувачи во светот 
во рамките на своето научно подрачје. 

Научниот центар на извонредност треба во својата 
работа да има остварено: силна поврзаност меѓу  знае-
њето, истражувањето и иновацијата, односно тесна вр-
ска меѓу истражувањето и бизнисот; фокусирана истра-
жувачка програма која вклучува интердисциплинарни 
теми, применети и базични остварувања;  да има капа-
цитет да обезбеди динамична, флексибилна и атрактив-
на работна атмосфера која придонесува за високи по-

стигнувања на индивидуално и тимско ниво; механиз-
ми за подигање нови генерации научно-технолошки та-
ленти; како и способност за остварување на динамичен 
партнерски однос со државните органи и единиците на 
локалната самоуправа. 

Научниот центар на извонредност го прогласува 
министерот на предлог на Советот, во согласност со 
кандидираните научни установи или групи истражува-
чи, на основа на исполнетоста на условите од ставот 2 
на овој член, вреднувањата од членовите 47 и 48 на 
овој закон и постапка која задолжително вклучува ме-
ѓународна оцена. 

Научниот центар на извонредност е субјект на кон-
тинуиран мониторинг и периодична независна над-
воршна евалуација за да се обезбеди највисок квалитет 
на резултатите и најефикасно користење на ресурсите. 
Независната надворешна евалуација ќе истражува како 
научниот центар на извонредност ја исполнува својата 
цел, односно неговата ефективност, одржливост, ефи-
касност и релевантност на активностите со целите за-
цртани во Националната програма. Резултатите од ева-
луацијата ќе се објавуваат транспарентно. 

Научен центар на извонредност се прогласува за 
период од три години. По истекот на периодот од три 
години, врз основа на ново вреднување, може повторно 
да се прогласи за научен центар на извонредност, за 
три години. 

 
Член 24 

За дополнителните активности на  научните центри 
на извонредност се обезбедуваат  средства од Буџетот 
на Република Македонија. 

  
VII. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 
НА ВИСОКООБРАЗОВНИТЕ УСТАНОВИ 

 
Член 25 

Високообразовните установи вршат фундаментал-
но, развојно и применето истражување и други твореч-
ки дејности на начин определен во статутот на устано-
вата, согласно со специфичните цели на установата. 

Дејноста на научното истражување и развојот која 
се врши во високообразовните установи има за цел и 
подигнување на квалитетот на образованието. Устано-
вата на студентите им обезбедува услови за стекнување 
способност и вештини за вршење на научно-истражу-
вачка дејност (методолошка способност),  дава конти-
нуирана можност за дополнување на наставните дис-
циплини со научни и практични современи знаења, се 
грижи за подобрување на квалификациите на академ-
скиот персонал, за остварување на меѓународна сора-
ботка со сродни високообразовни и научни установи,  
за организирање на научни собири, симпозиуми, сове-
тувања и други видови на собири,  размена на научни и 
стручни услуги и производи со домашни и странски 
физички и правни лица, како и создава материјални 
средства  за развој и работа во установата.  

Академскиот кадар  има право да врши научно-
истражувачка дејност  и надвор од годишната програма 
на установата под услов исполнување на обврските кон 
установата согласно со договорот за работа. 

Со статутот на установата се уредуваат условите за 
реализација на дејноста од овој член. 

 
Член 26 

Научно-истражувачките и развојните дејности во 
високообразовните установи, определени во годишна 
програма за научно-истражувачка дејност на установа-
та, треба да обезбедат поврзување на наставата и науч-
ното истражување  во една или повеќе сродни, односно 
меѓусебно поврзани научни и стручни дисциплини и да 
се грижат за нивниот развој. 
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Планирањето на годишната програма за научно-
истражувачка дејност на високообразовните установи 
се одредува врз основа на потребите за развојот на зем-
јата, значењето на научното истражување за образова-
нието на студентите, оспособувањето на акедемскиот 
персонал, расположливите финансиски средства, а во 
согласност со стандардите, нормативите и правилата за 
организација и вршење на високообразовната и науч-
но-истражувачката дејност уредени со законот за висо-
кото образование. 

Високообразовните установи вршат различни про-
фесионални услуги, како експертиза, анализа, совету-
вање, мониторинг, клинички услуги, информациски ус-
луги и слично, кои се регулираат со нивните статути и 
правилници. Овие дејности се вршат со финансирање 
на заинтересираните странки. Приходите од овие деј-
ности се сопствени приходи на установата. Установата 
може, заради мотивирање на истражувачите и другиот 
персонал, еден дел од  овие приходи да ги употреби за 
наградување согласно со законските и подзаконските 
акти на установата.  

 
Член 27 

Планирањето на научно-истражувачката дејност ги 
опфаќа и студиските програми од  третиот циклус-до-
кторски студии  и истите треба да бидат составен дел 
на годишните програми.  

 
Член 28 

Високообразовната установа, во интерес на подига-
ње на квалитетот на  научно-истражувачките и развој-
ните дејности, на наставниот процес, како и непречено-
то одвивање на научно-истражувачката дејност, може 
да формира друштва или фондации и да инвестира во 
нив согласно со овој закон, Законот за високото обра-
зование и подзаконските акти.    

 
VIII. ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ  

Член 29 
Органи на управување на научен институт како 

единица на јавна и приватна високообразовна устано-
ва, јавна научна установа, мешовита научна установа и 
приватна  научна установа  се совет и директор. 

 
Член  30 

Советот на јавната научна установа го сочинуваат 
девет члена од кои шест се претставници на вработени-
те во установата и тројца се претставници кои ги опре-
делува Владата. 

Начинот на изборот и разрешувањето на претстав-
ниците на вработените во советот на јавната научна 
установа се определува со статутот на установата, со 
тоа што најмалку тројца претставници се со звање до-
ктор на науките. 

 Членовите на советот на јавната научна установа 
се избираат за време од четири години.   

Член 31 
Советот на јавната научна установа: 
- донесува статут, 
- донесува програма за работа и развој, 
- донесува одлука за основање на студии од втор и 

трет циклус, 
- донесува финансов план, 
- донесува годишна сметка, 
- избира и разрешува директор, 
- донесува акти за обезбедување и внатрешна кон-

трола на квалитетот на научната и наставно-научната 
дејност и го следи нивното спроведување, 

- врши избор и преизбор во научни и соработнички 
звања, 

- одлучува за пријавување на научно-истражувачки 
проекти и за издавање на научни трудови, 

- усвојува извештаи за реализација на научно-
истражувачките проекти, 

- одлучува за организирање на научни собири, сим-
позиуми и слично, 

- одлучува за работите кои се однесуваат за оспосо-
бувањето и усовршувањето на научно-истражувачките 
кадри, 

- одлучува за работите кои се однесуваат на набавка 
на научна литература и опрема, 

- одлучува за работите во врска со меѓународната 
научна соработка, 

- усвојува годишен извештај за работа и 
- врши други работи кои се во функција на оствару-

вање на дејноста. 
 

Член 32 
Во одлучувањето по прашањата од членот 31 али-

неи 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 13 на овој закон, покрај претставни-
ците на вработените, учествуваат и претставниците кои 
ги определува Владата. 

Одлуките по прашањата од ставот 1 на овој член се 
сметаат за донесени доколку за нив гласало мнозинс-
твото од вкупниот број претставници на вработените и 
мнозинството на претставниците кои ги определува 
Владата. 

Во одлучувањето по прашањата од членот 31 али-
неја 8 на овој закон учествуваат претставници на вра-
ботените со научни звања, а одлуките по тие прашања 
се сметаат за донесени доколку за нив гласало мно-
зинството од овие претставници. 

Во одлучувањата по прашањата од членот 31  али-
неи 7, 9, 10, 11, 12, 14 и 16 на овој закон, учествуваат 
претставници на вработените, а одлуките по тие пра-
шања се сметаат за донесени доколку гласало мнозинс-
твото од овие претставници. 

 
Член 33 

За директор на јавна научна установа може да се из-
бере лице со научно, односно наставно-научно звање 
кое ги исполнува и другите услови пропишани во ста-
тутот на установата. 

Директорот се избира по пат на јавен конкурс за 
време од четири години. 

Директорот на јавната научна установа се избира 
врз основа на предлог на конкурсна комисија што ја 
формира советот на установата. 

Конкурсната комисија е составена од пет члена од 
вработените во јавната научна установа од кои најмал-
ку три члена се со научни звања. 

Директорот на јавната научна устанува ја застапува 
и претставува установата и е одговорен за законитоста 
на работата на установата. 

Директорот на јавната научна установа ја предлага 
програмата за работа и развој и презема мерки за нејзи-
но спроведување, ги извршува одлуките на советот, ја 
предлага организацијата на установата, ги назначува и 
ги разрешува раководните лица во установата, одлучу-
ва за распоредувањето на вработените на определени 
работи и задачи и врши и други работи предвидени со 
закон и со статутот на установата. 

Директорот на јавната научна установа може да за-
држи од извршување одлука донесена од советот, до-
колку смета дека таквата одлука е спротивна на закон 
или на друг акт.  

За  постапувањето од ставот 7 на овој член директо-
рот го известува Министерството. 

 
Член 34 

Согласност на одлуката за избор и разрешување на 
директор на јавна научна установа дава Владата. 
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IX. ИСТРАЖУВАЧИ 
 

Истражувачи 
 

Член 35 
Истражувачите во субјектите за вршење на научно-

истражувачка дејност се избираат во научни и соработ-
нички звања. 

Научни звања се: научен соработник, виш научен 
соработник и научен советник. 

Соработнички звања се: помлад асистент-истражу-
вач и асистент-истражувач. 

 
Член 36 

Научен соработник може да биде лице кое има нау-
чен степен доктор на науки од подрачјето за кое се из-
бира, објавени научни трудови, односно постигнувања 
во примена на научно-истражувачки резултати. 

Виш научен соработник може да биде лице кое има 
научен степен доктор на науки од подрачјето за кое се 
избира, повеќе рецензирани научни трудови објавени  
самостојно  или во соработка со други автори, учество 
во научноистражувачки проекти и има значајни по-
стигнувања во примена на научно-истражувачки резул-
тати и придонес во оспособувањето на научно-истра-
жувачки кадри. 

Научен советник може да биде лице кое има научен 
степен доктор на науки од подрачјето за кое се избира, 
повеќе рецензирани научни трудови објавени  само-
стојно  или во соработка со други автори кои имаат 
значајно влијание во развојот на науката и практиката, 
да бил главен истражувач или има значаен придонес во 
реализирањето на програмите и проектите и во оспосо-
бувањето на научно-истражувачки кадри. 

При изборот или преизборот во повисоко, односно 
исто научно звање во предвид се земаат објавени науч-
ни трудови во научни списанија, монографии, учества 
на меѓународни проекти, конференции и собири,  по-
стигнати резултати и придонес во создавањето млади 
научно-истражувачки кадри во времето од последниот 
избор.   

Член 37 
Помлад асистент-истражувач може да биде лице 

кое има завршено високо образование, постигнат про-
сечен успех на студиите од најмалку осум и покажува 
способност за научно истражување. 

Асистент-истражувач може да биде лице кое има 
завршено магистерски студии, објавени трудови и по-
стигнати резултати во научни истражувања. 

 
Постапка за избор  

Член 38 
Изборот на кандидатите во научни и соработнички 

звања се врши по пат на јавен конкурс што го објавува 
субјектот  на научно-истражувачката дејност.  

Конкурс се распишува за сите научни звања. 
При изборот во соработничко звање се назначува 

соработничкото звање за кое се врши изборот. 
Стекнувањето на научното звање на избраните 

истражувачи е постапно.  
При изборот на кандидатите од ставот 1 на овој 

член се применуваат одредбите од членовите 36 и 37 
на овој закон. 

Постапката за изборот може да трае најмногу шест 
месеца. Ако таа не заврши во овој рок, постапката се 
запира и се распишува нов конкурс. 

 
Член 39 

Изборот на кандидатите во научни и соработнички 
звања го врши советот, врз основа на оцена на рецензи-
она комисија која  тој ја формира по завршувањето на 
рокот за пријавување на кандидатите. 

Членовите на рецензионата комисија се избираат од 
редот на лица со истражувачки и наставно-научни зва-
ња од истата или од друга високообразовна, односно 
научна установа. 

Рецензионата комисија  се состои од најмалку три 
члена од кои  повеќе од половината се лица со истра-
жувачки и наставно-научни звања од истото научно по-
драчје во научната област во која се избира кандида-
тот, а другите членови се од соодветната научна об-
ласт. 

Членовите на рецензионата комисија не можат да 
бидат во  пониско звање од звањето во кое се избира 
кандидатот. 

Врз принципот на реципроцитет, член на рецензио-
на комисија, под истите услови определни во овој за-
кон, може да биде и лице со научно звање од акредити-
рана  високообразовна, односно научна установа во 
странство со која субјектот на научно-истражувачката 
дејност има склучено спогодба за меѓусебна соработка. 

За сите пријавени кандидати рецензионата комисија 
поднесува писмен извештај во рок определен со актот 
за нејзиното формирање. 

Извештајот од  ставот 6 на овој член содржи биограф-
ски податоци за кандидатот, преглед и оцена на неговата 
научна работа и оцена на исполнетоста на условите за 
избор во научно, односно соработничко звање. 

Субјектот на научно-истражувачката дејност што 
врши избор, односно преизбор, е должен да го објави 
извештајот на рецензионата комисија во соодветен 
билтен и на веб страницата на субјектот најдоцна 15 
дена пред денот на изборот.  

Постапката за избор во научни и соработнички зва-
ња поблиску се уредува со статутот на субјектот на на-
учно-истражувачката дејност согласно со правилникот 
за критериумите и постапката за избор во наставно-на-
учни, научни, наставни и соработнички звања  донесен 
од субјектот на научно-истражувачката дејност. 

 
Засновање на работен однос 

 
Член 40 

Лицата избрани во научно, односно соработничко зва-
ње засноваат работен однос и остваруваат права и обвр-
ски од работен однос  во согласност со овој и друг закон. 

Со извршениот избор во научно, односно соработ-
ничко звање, избраното лице засновува работен однос 
за времето на кое е избрано. 

Во приватна научна установа, со согласност на из-
браното лице од ставот 1 на овој член, засновањето на 
работен однос може да биде и на пократко време од 
времето за кое е избрано. 

 
Рокови за кои се вршат изборите 

 
Член 41 

Научен соработник, виш научен соработник и нау-
чен советник се избираат за време од пет години. 

Помлад асистент-истражувач и асистент-истражу-
вач се избираат за време од три години, со право на 
уште еден избор. 

Асистент-истражувач кој се здобил со научен сте-
пен доктор на науки може да биде избран во тоа звање 
неограничено. 

 
Избор во звање по истекот на времето за кое 

е извршен изборот 
 

Член 42 
Најдоцна шест месеца пред истекот на времето за 

кое е извршен изборот во научно, односно соработнич-
ко звање, ректорот, односно директорот распишува 
конкурс за избор во сите научни односно соработнички 
звања. 
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При изборот од ставот 1 на овој член се применува-
ат оредбите од овој закон за избор во научни и сора-
ботнички звања. 

Времето за распишување на конкурсот од ставот 1 
на овој член се продолжува за времето кое е поминато 
на породилно отсуство, боледување подолго од шест 
месеца, како и мирување на работниот однос  во слу-
чаи определени со закон. 

 
Предвремен избор во повисоко звање 

 
Член 43 

Избор во повисоко научно и соработничко звање 
може да се врши пред истекот на периодот за кој е из-
вршен изборот,  доколку лицето со научно, односно со-
работничко звање ги исполнило условите за избор во 
повисоко звање и со својата научна работа особено 
придонело за развојот, односно примената на научната 
дејност за која е избрано, по истекот на најмалку поло-
вина од времето за кое е извршен изборот во постојно-
то звање. 

По исклучок од ставот 1 на овој член лице може да 
биде избрано во повисоко научно и соработничко зва-
ње, доколку има објавено најмалку два научни труда 
или се цитирани во најпрестижни меѓународни списа-
нија со импакт фактор. 

Министерот со подзаконски акт поблиску ќе ги 
пропише начинот и постапката за избор во повисоко 
научно звање. 

Иницијатива за избор во повисоко звање пред исте-
кот на рокот, може да покрене советот или директорот.  

Постапката за предвремен избор во повисоко звање 
се спроведува согласно со членовите 38 до 41 од овој 
закон. 

 
Лица кои не се избрани 

 
Член 44 

Ако при избор лицето кое претходно било избрано 
во научно или соработничко звање биде предложено за 
избор во повисоко звање и не биде избрано во предло-
женото повисоко звање, повторно се гласа за избор во 
постојното звање во кое било претходно избрано. 

На лицето кое не е избрано во звање, му престанува 
работниот однос. 

Лицето од ставот 2 на овој член има право на при-
говор до органот кој одлучува за изборот.  Ако приго-
ворот биде одбиен лицето има право на жалба до Уни-
верзитетскиот сенат, кој формира комисија од три чле-
на, составена од редовни професори односно научни 
советници од иста или сродна научна област од која е 
подносителот на жалбата, од кои најмалку два члена се 
од друга високообразовна установа. Комисијата подне-
сува извештај во кој дава оцена за изборот. Одлуката 
на Универзитетскиот сенат е конечна. 

За субјектите на научно-истражувачката дејност 
кои не се членки на универзитет одлуката на органот 
кој одлучува за избор е конечна.  

Против конечната одлука може да се поднесе тужба 
до надлежниот суд. 

 
Предвремен престанок на изборот 

 
Член 45 

Лицето избрано во научно и соработничко звање е 
должно постојано научно и стручно да се усовршува и 
докажува, успешно да ја остварува научната дејност, да 
придонесува за создавање научен подмладок и да при-
донесува за развојот, односно примената на научната 
дејност за која е избрано. 

На лицето избрано во научно и соработничко звање 
може да му престане работниот однос и пред истекот 
на времето за кое е избрано, под условите и по постап-

ката уредени со статутот, ако се утврди дека подолго 
време не ги исполнува обврските од ставот 1 на овој 
член, ако ги попречува законските и статутарните 
активности на субјектот на научно-истражувачката деј-
ност или ги попречува другите членови во остварува-
њето на нивните права и извршувањето на должности-
те во субјектите, ако престанале да постојат основните 
услови врз основа на кои е извршен изборот и ако сто-
рило кривично дело во врска со вршењето на научно-
истражувачката дејност. 

Одлука за престанок на изборот и работниот однос 
пред истекот на времето за кое е избрано лицето во на-
учно или соработничко звање донесува органот кој го 
избрал, врз основа на извештај составен од тројца на-
учни советници, односно редовни професори. 

Лицето од ставот 1 на овој член има право на при-
говор до органот кој одлучувал за престанок на избо-
рот. Одлуката на органот кој одлучува е конечна. 

Против конечната одлука   може да се поднесе туж-
ба до надлежниот суд. 

 
X. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ КВАЛИТЕТ ВО НАУЧНО 

-ИСТРАЖУВАЧКАТА  ДЕЈНОСТ 
 

Член 46 
Министерството ја следи реализацијата на Нацио-

налната програма и обезбедува услови за подобрување 
на квалитетот  на научно-истражувачката дејност. 

За реализирање на активностите од ставот 1 на овој 
член Министерството ги врши следниве работи: 

- го следи квалитетот на спроведувањето на годиш-
ните програми за научно-истражувачката дејност  на 
државните универзитети, јавните научни установи и 
научните центри на извонредност, 

- го следи квалитетот на  приватните научни уста-
нови, мешовитите научни установи и самостојните 
истражувачи доколку софинансира нивни програми и 
проекти или им обезбедува друг вид поддршка, 

- остварува контрола на наменското користење на 
одобрените средства од Буџетот на Република Македо-
нија и по други основи, 

- спроведува програма за создавање и оспособува-
ње на млади научно-истражувачки кадри, 

- планира, насочува и финансира активност за промоција 
на научно-истражувачката дејност и пренос на знаења, 

- набавка и осовременување на истражувачка опрема, 
- обезбедува советување и стручна поддршка на но-

сителите на научно-истражувачките проекти, 
- поттикнува и поддржува меѓународна соработка и  

пренос на меѓународно знаење, 
- поттикнува поврзување и пренос на знаење меѓу 

субјектите за  вршење на научно-истражувачката деј-
ност и стопанството, 

- се грижи за обезбедување дополнителни средства 
за спроведување на Националната програма, во сорабо-
тка со други министерства  и од донатори, 

- обезбедува транспарентност во работата,  
- обезбедува достап до научни иформации и 
- ја информира јавноста за остварувањето на науч-

но-истражувачката дејност. 
 

Член 47 
 Субјектите за вршење на научно-истражувачка деј-

ност се должни да вршат самоевалуација за квалитетот на 
нивната научно-истражувачка дејност преку свој сопствен 
систем за управување со квалитетот на дејноста.  

Предмет на евалуацијата е целокупната активност 
на субјектите за  вршење на научно-истражувачката 
дејност. 

Внатрешната евалуација (самоевалуацијата) субје-
ктите за  вршење на научно-истражувачката дејност ја 
вршат во согласност со својот статут  и врз основа на 
меѓународни стандарди за евалуација. 
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Надворешната евалуација се врши исклучиво врз 
основа на меѓународни стандарди од страна на Агенци-
јата за евалуација согласно со Законот за високото 
образование. 

Субјектите за вршење на научно-истражувачката 
дејност се должни да ги обезбедат  потребните подато-
ци и информации за евалуацијата и да соработуваат 
особено кога се реализира надворешната евалуација.  

Резултатите од надворешната евалуација се презен-
тираат јавно најмалку еднаш годишно на барање на 
Министерството. 

 
Член 48 

Доколку Министерството утврди дека  субјектите 
за  вршење на научно-истражувачката дејност  не ги 
исполнуваат условите предвидени со овој закон, ќе 
определи рок за нивно исполнување кој не може да би-
де подолг од шест месеца. 

Доколку субјектите за вршење на научно-истражу-
вачката дејност во предвидениот рок од ставот 1 на 
овој член, не ги исполнат условите предвидени со овој 
закон, министерот  донесува решение за бришење од 
Регистарот на субјектите за вршење на научно-истра-
жувачката дејност, за што го известува основачот. 

Против конечното решение  на министерот  од ста-
вот 2 на овој член може да се поднесе тужба до Управ-
ниот суд.  

 
XI. ФИНАНСИРАЊЕ НА НАУЧНО- 
ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ 

 
Член 49 

Средствата за финансирање на научно-истражувач-
ката дејност се обезбедуваат од Буџетот на Република 
Македонија согласно со целите и приоритетите утврде-
ни во Националната програма, како и со развојните 
програми од јавен интерес за Република Македонија и 
од други извори: меѓународни програми и фондови, 
единиците на локалната самоуправа, правни лица, 
сопствени приходи, легати, подароци, завештанија, 
прилози и други извори. 

Со средствата стекнати од легати, подароци, заве-
штанија и прилози, субјектите на научно-истражувач-
ката дејност располагаат според намената на давателот. 

 
Член 50 

Министерството по пат на јавен конкурс ги финан-
сира годишните програми за научно-истражувачка деј-
ност на субјектите за  вршење на научно-истражувач-
ката дејност, и тоа: 

- научно-истражувачки програми и проекти, 
- научно-истражувачка инфраструктура, 
- оспособување, развој и создавање на научно-

истражувачки кадри, 
- меѓународна научна соработка и трансфер на зна-

ења и вештини, 
- промовирање на научно-истражувачката дејност, 
- издавање на научни книги, годишни зборници и 

научни списанија,  објавување на домашни научни тру-
дови во странски научни списанија и објавување на 
странски научни трудови на македонски јазик и јазици-
те на заедниците, 

- организација на научни собири, 
-  учество на домашни научни истражувачи на ме-

ѓународни научни собири и студиски престои во 
странство, 

- престои на странски научни истражувачи во Ре-
публика Македонија и  

- други намени утврдени со овој закон. 
За финансирањето на годишните програми за науч-

но-истражувачката дејност, Министерството склучува 
договор со субјектите за вршење на научно-истражу-
вачката дејност во кој се уредуваат нивните меѓусебни 

права и обврски. Доколку од истражувачкиот проект 
произлезе патент или иновации во кои Република Ма-
кедонија сoфинансирала, согласно со закон, е сосопс-
твеник на истите сразмерно на делот на софинансира-
њето.  

 
Член 51 

Финансирањето на годишните програми за научно-
истражувачката дејност се врши врз основа на следни-
ве критериуми: 

- поттикнување и помагање на субјектите на науч-
но-истражувачката дејност во остварувањето на науч-
но-истражувачката дејност, 

- остварување на јавниот интерес определен со овој 
закон, 

- развој на научно-истражувачката дејност во Ре-
публика Македонија, 

- продлабочување и проширување на обемот и ква-
литетот на научните знаења, 

- ефикасна примена на научно-истражувачките ре-
зултати во решавањето на стопанските, социјалните, 
културните, образовните, здравствените, еколошките и 
други проблеми и 

- меѓународна вклученост и афирмација на науката. 
Софинансирањето на издавачката дејност се врши 

врз основа на следниве критериуми: 
- придонес во продлабочувањето и проширувањето 

на научните знаења, 
- оригиналност на целите и содржините на истражу-

вањето и 
- конкурентност во меѓународната соработка. 
На јавните конкурси за распределба на средствата 

за финансирање на научно-истражувачките програми и 
проекти, при распределбата на средства, најпрвин ќе се 
распределат на оние што имаат објавено трудови во 
списанија со импакт фактори во последните три годи-
ни, најмалку два труда во последните три години, а 
другите средства ќе се распределуваат на оние кои не-
маат објавено такви трудови и проекти. 

 
Член 52 

На приватните научни установи, мешовитите науч-
ни установи, приватните високообразовни установи и 
на самостојните  истражувачи од Буџетот на Република 
Македонија се обезбедуваат средства  за финансирање 
на научно-истражувачки  проекти и програми. 

За презентирање на резултатите од научно-истра-
жувачката дејност, истражувачите можат преку прет-
пријатијата чија основна дејност е издаваштво, да обја-
вуваат научни книги, за што се обезбедуваат средства 
од Буџетот на Република Македонија. 

За финансирање, создавање и усовршување на на-
учно-истражувачки кадри од Буџетот на Република 
Македонија се обезбедуваат средства за стипендии за: 
постдипломски студии, докторски студии, постдоктор-
ски студии и за еднократни надоместоци за изработка 
на магистерски и докторски трудови. 

Средства за финансирање, создавање и усовршува-
ње на научно-истражувачки кадри се доделуваат за: 

- создавање на млади научно-истражувачки кадри 
кои ќе придонесуваат во продлабочувањето и квалите-
тот на научните знаења и ефикасната примена на науч-
но-истражувачките резултати, 

- стекнување на степен магистер и доктор на науки 
и 

- обезбедување на млади научно-истражувачки ка-
дри во согласност со потребите на научните истражу-
вања. 

Средствата од ставовите 1, 2, 3 и 4 на овој член се 
обезбедуваат преку јавен конкурс што го распишува  
Министерството. 
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XII. ЕВИДЕНИЦИЈА НА СУБЈЕКТИТЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ 
НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ  
Регистар  на субјектите за вршење на научно 

-истражувачката дејност  
Член 53 

Министерството води Регистар на субјектите за  вр-
шење на научно-истражувачката дејност.  

Министерот ја пропишува формата, содржината и 
начинот на водењето на Регистарот на субјектите кои 
вршат научно-истражувачка дејност.  

Решение за запишување во Регистарот на субјекти-
те кои вршат научно-истражувачка дејност  донесува 
министерот доколку се исполнети условите предвиде-
ни со овој закон.  

Бази на податоци за научно-истражувачката 
 дејност  
Член 54 

За следење на научно-истражувачката дејност во 
Република Македонија, Министерството  обезбедува 
услови  за формирање и обезбедување на: 

- бази на податоци за научно-истражувачките уста-
нови, 

- бази на податоци за  научните истражувачи и со-
работниците, 

- бази на податоци за научно-истражувачките про-
грами и проекти (домашни и меѓународни) и 

- бази на податоци за библиографиите на научните 
истражувачи. 

Базите на податоци се формираат и одржуваат во 
рамките на националниот информационен систем за 
научно-истражувачката дејност и националниот библи-
отечно-информационен систем. 

Министерот го пропишува начинот и постапката за 
водење на базите на податоци. 

Научно-истражувачките установи се должни да до-
ставуваат податоци за базата на податоци што ја води 
Министерството. 

 
Запишување во Централниот регистар  

на Република Македонија 
 

Член 55 
По конституирањето и изборот на органите на јавната 

научна установа, мешовитата научна установа и приватна-
та научна установа  се врши запишување на  јавната научна 
установа, мешовитата научна установа, приватната научна 
установа и самостојниот истражувач во Централниот 
регистар, со што се стекнува својство на правно лице.  

Статусни промени  
Член 56 

Јавната научна установа, по претходна согласност 
на основачот,  може да се спои, подели или припои, 
под услови и на начин утврден со закон и статутот на 
установата. 

Основачот може да одлучи дел од  јавната установа 
(организациона единица) да се припои кон друга уста-
нова или да се организира како јавна научна установа. 

Мешовитата установа, по претходна согласност на соос-
новачите, може да се спои, подели или припои, под услови и 
на начин утврден со закон и статутот на установата.  

XIII. ОВЛАСТУВАЊА ЗА ПОДЗАКОНСКИ  
ПРОПИСИ  
Член 57 

Се овластува министерот да донесе подзаконски 
прописи за: 

- постапка и поблиски критериуми  за финансирање 
и надзор на годишните програми за научно-истражу-
вачка дејност на субјектите на научно-истражувачката 
дејност,  

- начинот и постапката за финансирање на научно-
истражувачки проекти односно програми, 

- постапката и поблиските критериуми за софинан-
сирање на издавачката дејност, 

- начинот и постапката  за финансирање, создавање 
и усовршување на научно-истражувачки кадри, 

- начинот и постапката за избор во повисоко научно 
звање, 

- постапката и поблиските критериуми за предвре-
мен избор во научни и соработнички звања и 

- начинот и постапката на водење бази на податоци. 
             

XIV. НАДЗОР 
 

Член 58 
Надзор над спроведувањето на одредбите од овој 

закон врши Министерството.  
 

XV. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 59 
Глоба во износ од 1.000 до 2.500 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршок на прав-
ното лице, ако: 

- користи назив на субјект на научно-истражувачка 
дејност, а не ги исполнува условите на субјект за врше-
ње на научноистражувачка дејност  во согласност со 
овој закон (членови  15, 16, 17, 18 и 19), 

- применува статут за кој не е добиена согласност 
од надлежен орган (член 21), 

- изврши избор на лица  во научни  и соработнички 
звања спротивно на одредбите на овој закон (членови 
од 35 до 44); 

- не доставува податоци за базата на податоци  што 
ја води Министерството (член 54 став 4) и 

- изврши статусни промени без согласност на осно-
вачот (член 56). 

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
противвредност ќе се изрече на одговорното лице, во 
правното лице за прекршоците од ставот 1 на овој 
член. 

 
Член 60 

Прекршочната постапка за прекршоците предвиде-
ни во овој закон ја води надлежниот суд. 

Пред поднесување на барање за поведување прекр-
шочна постапка за прекршоците предвидени со овој за-
кон, Министерството води постапка за порамнување 
согласно со Законот за прекршоците. 

 
XVI. ПРЕОДНИ  И  ЗАВРШНИ  ОДРЕДБИ 

 
Член 61 

Институтот за национална историја  - Скопје, Ин-
ститутот за македонски јазик  “Крсте Мисирков”- 
Скопје, Институтот за фолклор “Марко Цепенков” - 
Скопје, Институтот за македонска литература - Скопје, 
Институтот за старословенска култура - Прилеп, Ин-
ститутот за духовно културно наследство на Албанци-
те - Скопје и Хидробиолошкиот завод  - Охрид со вле-
гувањето во сила на овој закон продолжуваат да рабо-
тат  како   јавни научни установи. 

 Институтот за социолошки и политичко-правни 
истражувања - Скопје, Институтот за сточарство  - 
Скопје, Земјоделскиот институт  - Скопје, Институтот 
за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологи-
ја - Скопје, Економскиот институт  - Скопје, Институ-
тот за тутун - Прилеп и Институтот за јужни земјодел-
ски култури - Струмица, со влегувањето во сила на 
овој закон продолжуваат да работат како единици на-
сочени кон наука (научни институти) на јавните уни-
верзитети. 
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Јавните научни установи од ставот 2 на овој член, 
согласно со одредбите од овој закон и Законот за висо-
кото образование, а со претходна согласност на  осно-
вачот и статутот, најдоцна до 31 декември 2008 година, 
можат да се спојат, поделат,  припојат во јавните уни-
верзитети или да пристапат кон трансформација сог-
ласно со Законот за установите. 

  
Член 62 

Другите научни установи и самостојните истражу-
вачи основани според Законот за научно-истражувач-
ката дејност (“Службен весник на Република Македо-
нија”  број 13/96 и  29/2002), се должни во рок од шест 
месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон 
да ги усогласат своите акти, организацијата и работата 
со одредбите на овој закон. 

За исполнетоста на условите од ставот 1 на овој 
член, министерот донесува решение, со што се врши 
запишување во Регистарот на субјектите на научно-
истражувачката дејност. 

Субјектите на научно-истражувачката дејност кои 
во рокот предвиден во ставот 1 од овој член нема да ги 
исполнат потребните услови, не се запишуваат во Реги-
старот, односно го губат статусот на субјект на научно-
истражувачка дејност. 

 
Член 63 

Изборите во научни и соработнички звања започна-
ти пред денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе 
завршат согласно со утврдената постапка со Законот за 
научно-истражувачката дејност (“Службен весник на 
Република Македонија”  број 13/96 и  29/2002).  

 
Член 64 

Владата во рок од три месеца од денот на влегува-
њето во сила на овој закон ќе именува претседател и 
членови на Одборот. 

 
Член 65 

Министерот во рок од три месеца од денот на вле-
гувањето во сила на овој закон ќе именува претседател 
и членови на Советот.  

 
Член 66 

Собранието на  Република Македонија во рок од ед-
на година од денот на влегувањето во сила на овој за-
кон ќе ја донесе Националната програма за научно-
истражувачка дејност на Република Македонија. 

 
Член 67 

Научните и соработничките звања утврдени во За-
конот за научно-истражувачката дејност (“Службен 
весник на Република Македонија” број 13/96 и  
29/2002) се еквивалентни  со  наставно-научните звања 
регулирани со Законот за високото образование. 

Научните и соработничките звања стекнати според 
Законот од ставот 1 на овој член, одговараат на следни-
те звања утврдени со законот кој се однесува на висо-
кото образование: научен советник - редовен профе-
сор; виш научен соработник - вонреден професор; нау-
чен соработник - доцент и соработник во научно-истра-
жувачката дејност - соработник во високото образова-
ние. 

  
Член 68 

Министерот ќе ги донесе подзаконските прописи 
предвидени со овој закон во рок од три месеца од де-
нот на влегувањето во сила на овој закон. 

До влегувањето во сила на подзаконските прописи 
од ставот 1 на овој член ќе се применуваат постојните 
прописи ако не се во спротивност со одредбите на овој 
закон. 

Член 69 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да се применува Законот за водење на евиенци-
ја во областа на научната, културно-просветната и тех-
ничката работа во странство (“Службен лист на СФРЈ” 
број 4/78) и престанува да важи Законот за научно-
истражувачката дејност (“Службен весник на Републи-
ка Македонија” број 13/96 и 29/2002). 

 
Член 70 

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

__________ 
 

L I G J 
PËR VEPRIMTARINË HULUMTUESE-

SHKENCORE 
 

I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
Me këtë ligj rregullohen parimet, qëllimet, interesi 

publik, realizimi i veprimtarisë hulumtuese-shkencore, 
subjektet e veprimtarisë hulumtuese-shkencore dhe mënyra 
e financimit të veprimtarisë hulumtuese-shkencore. 

Me këtë ligj përcaktohen edhe subjektet e organizimit 
dhe të administrimit me veprimtarinë hulumtuese-
shkencore dhe kushtet për kryerjen e kësaj veprimtarie. 

  
Nocionet 

 
Neni 2 

Shprehjet e caktuara të përdorura në këtë ligj e kanë 
kuptimin si vijon: 

1. ''Veprimtaria hulumtuese-shkencore'' i përfshin 
hulumtimet fundamentale dhe të zbatueshme, rezultatet e të 
cilave përmbajnë burim/origjinalitet, ndërsa janë të 
drejtuara ndaj zgjerimit dhe avancimit të veprimtarisë dhe 
të njohurive të përgjithshme;   

2. ''Hulumtime  (të zbatueshme) aplikative'' përfshijnë 
bartjen e njohurive për përmirësimin e teknologjive 
ekzistuese dhe vendosjen e teknologjive të reja, si dhe 
zbatimin e atyre njohurive në gjetjen e zgjidhjeve praktike 
për zhvillimin e  

3. “Institucione  arsimore sipërore'' janë universiteti dhe 
shkolla e lartë profesionale;  

4. ''Universitet shtetëror'' është institucioni publik i 
themeluar nga Republika e Maqedonisë, në bazë të ligjit 
për realizimin e interesit publik në veprimtarinë arsimore 
dhe hulumtuese-shkencore; 

5. ''Universitet privat'' është institucioni i themeluar nga 
personi juridik ose fizik për realizimin e veprimtarisë 
arsimore dhe hulumtuese-shkencore; 

6. ''Institucion i pavarur shtetëror i arsimit shtetëror 
sipëror'' është institucioni publik i cili kryen veprimtari 
arsimore të ciklit të parë në kohëzgjatje së paku prej tre 
vjetësh dhe arsimit të ciklit të dytë të arsimim special në 
kohëzgjatje së paku prej një viti, dhe i cili zbaton 
hulumtime zhvillimore dhe hulumtime të zbatueshme;  

7. ''Institucion i pavarur privat i arsimit sipëror'' është 
institucioni publik i themeluar nga personi vendës ose i 
huaj juridik ose fizik i cili kryen veprimtari arsimore të 
ciklit të parë në kohëzgjatje së paku prej tre vjetësh dhe 
arsimit  të ciklit të dytë të arsimit special në kohëzgjatje së 
paku një viti, dhe i cili zbaton hulumtime zhvillimore dhe 
të zbatueshme;  

8. ''Institucion shkencor publik'' është institucioni i 
pavarur shkencor, i themeluar me vendim të Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë, i cili kryen veprimtari me 
interes të lartë strategjik dhe nacional për Republikën e 
Maqedonisë; 
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9. ''Institucion shkencor i përzier'' është institucioni i 
themeluar nga Republika e Maqedonisë nga njëra anë dhe 
nga person i huaj ose vendës juridik ose fizik, nga ana 
tjetër; 

 10. “Institucion shkencor privat'' është institucioni i 
themeluar nga personi vendës ose i huaj; 

11. ''Hulumtues'' është personi fizik i cili kryhen 
veprimtari hulumtuese-shkencore dhe hulumtime 
shkencore në subjektet e veprimtarisë hulumtuese-
shkencore; 

12. ''Udhëheqës i projektit'' është hulumtuesi i cili 
udhëheq me projektet hulumtuese-shkencore; 

13. ''Hulumtues i pavarur'' është personi fizik i cili në 
mënyrë të pavarur kryhen veprimtari hulumtuese-
shkencore në pajtim me këtë ligj dhe 

14. ''Infrastrukturë hulumtuese-shkencore'' janë 
objektet, laboratorët dhe stacionet provuese, qendrat e 
inovacionit, qendrat përllogaritëse, pajisja shkencore, 
qendrat bibliotekare-informative dhe referuese, 
dokumentacioni arkivor dhe botues, si dhe gjithçka tjetër 
që kontribuon për hulumtime shkencore. 

 
II. PARIMET NË VEPRIMTARINË HULUMTUESE-

SHKENCORE 
 

Neni 3 
Veprimtaria hulumtuese-shkencore themelohet në bazë 

të parimeve, si vijon: 
- liria dhe autonomia e hulumtimeve dhe krijimtarisë, 
- lidhshmëria me sistemin arsimor, 
- etika, 
- transparenca në punën dhe disimilimin e rezultateve, 
- aplikimi i standardeve ndërkombëtare të kualitetit në 

shkencë, 
- pacenueshmëria dhe mbrojtja e personalitetit dhe të 

dinjitetit të njeriut, 
- llojllojshmëria e mendimeve, teorive dhe doktrinave, 
- zbatimi i standardeve evropiane për regrutimin e 

hulumtuesve dhe sjelljes së tyre, 
- konkurrenca dhe barazia e mundësive, 
- mbrojtja e pronësisë intelektuale dhe 
- zbatimi i rezultateve.  

III. QËLLIMET E LIGJIT 
 

Neni 4 
Me vendosjen e organizimit të veprimtarisë hulumtuese-

shkencore dhe përcaktimin e financimit të veprimtarisë 
hulumtuese-shkencore, sigurohet:  

- avancimi në vazhdimësi i veprimtarisë hulumtuese-
shkencore, 

- lidhshmëria e ndërsjellë e shkencës dhe arsimit, 
- koordinimi i subjekteve për kryerjen e veprimtarisë 

hulumtuese-shkencore, 
- avancimi i bashkëpunimit vendës dhe ndërkombëtar në 

bartjen e diturive, kërkim, trajnim dhe aplikim, 
- përparimin e shfrytëzimit të rezultateve nga hulumtimet, 
- transparenca në hulumtimet dhe në përdorimin e rezultateve, 
- rritja e produktivitetit të punës dhe e aftësisë nacionale 

konkurruese në hapësirën globale, 
- rritja e kualitetit individual dhe shoqëror të jetesës, 
- barazia e grave në shkencë, 
- zhvillimi i barabartë regjional i Republikës së Maqedonisë, 
- afirmimi i identitetit nacional dhe 
- zhvillimi i qëndrueshëm dhe mbrojtja e mjedisit jetësor. 
 

IV. INTERESI PUBLIK  
Neni 5 

Interes publik në veprimtarinë hulumtuese-shkencore 
paraqesin hulumtimet, të cilat janë:  

- kontribut për zhvillimin e mendimit shkencor dhe 
ngritjen e nivelit shkencor në të gjitha sferat, fushat dhe 
lëmenjtë e  shkencës, 

- kontribut për transferimin e njohurive, teknologjive 
dhe shkathtësive botërore, 

- kusht i përgjithshëm për zhvillimin e gjithëmbarshëm 
të Republikës së Maqedonisë, 

- nga sfera e identitetit historik dhe kulturor të popullit 
maqedonas, si dhe të qytetarëve që jetojnë brenda kufijve 
të saj, e që janë pjesë e popullit shqiptar, popullit turk, 
popullit vllah, popullit serb, popullit rom, popullit boshnjak 
dhe të tjerëve që jetojnë në Republikën e Maqedonisë, 

- prezantim të rezultateve të arritura shkencore në botë 
dhe te ne dhe 

- nga sfera e mbrojtjes dhe sigurisë.  
Interes publik në veprimtarinë hulumtuese-shkencore 

paraqet edhe aftësimi dhe përsosja e kuadrove për punën 
hulumtuese-shkencore, si dhe përmirësimi dhe 
modernizimi i infrastrukturës hulumtuese-shkencore, e cila 
është në funksion të realizimit të hulumtimeve nga 
paragrafi 1 i këtij neni. 

 
V. REALIZIMI I VEPRIMTARISË 

 
Programi nacional për veprimtarinë  

hulumtuese-shkencore 
 

Neni 6 
Programi nacional për veprimtari hulumtuese-

shkencore të Republikës së Maqedonisë (në tekstin e 
mëtejmë: Programi nacional) del nga dokumentet 
nacionale zhvillimore strategjike të Republikës së 
Maqedonisë.  

Me programin nacional rregullohen drejtimet 
zhvillimore dhe prioritetet për financim në veprimtarinë 
hulumtuese-shkencore. 

Në programin  nacional përcaktohen bazat fillestare, 
qëllimet, përmbajta dhe vëllimi i detyrave në sferën e 
shkencës, mënyra e koordinimit dhe zbatimit të saj, 
infrastruktura e nevojshme hulumtuese, mënyra e 
financimit të veprimtarisë hulumtuese-shkencore, projekte 
për nevojat e kuadrove për shkencë dhe treguesit për 
përcjelljen e efikasitetit të realizimit të veprimtarisë 
hulumtuese-shkencore, dimensioni ndërkombëtar, 
lidhshmëria me ekonominë dhe me rrjetin institucional. 

Programi nacional është bazë për orientimin dhe 
përcaktimin e vëllimit të mjeteve nga Buxheti i Republikës 
së Maqedonisë për kryerjen e veprimtarisë hulumtuese-
shkencore.  

Programi nacional realizohet me kryerjen e 
hulumtimeve fundamentale, hulumtimeve të zbatuara, 
bartjen e njohurive të dhe aktivitete të tjera në sferën e 
hulumtimeve shkencore dhe të zhvillimit. 

Programi nacional realizohet përmes programeve 
vjetore. 

 
Neni 7 

Programin  nacional  e realizojnë subjektet për kryerjen 
e veprimtarisë hulumtuese-shkencore. 

 
Neni 8 

Programin nacional e miraton Kuvendi i Republikës së 
Maqedonisë me propozim të Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë (në tekstin e mëtejmë: Qeveria) për periudhë 
katërvjeçare, ndërsa pas mendimit paraprak të Komitetit 
nacional për zhvillimin e veprimtarisë hulumtuese-
shkencore dhe zhvillimit teknologjik në Republikën e 
Maqedonisë dhe AMSHA dhe Konferencën 
ndëruniversitare.  

Qeveria, Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në dy 
vjet i dorëzon raport për zbatimin e programit dhe për 
gjendjen e veprimtarisë hulumtuese-shkencore. 

Për realizimin e Programit nacional është përgjegjës 
ministri kompetent për punët e shkencës (në tekstin e 
mëtutjeshëm: ministri)  
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Komiteti nacional për zhvillimin e veprimtarisë 
hulumtuese-shkencore dhe zhvillim teknologjik në 

Republikën e Maqedonisë  
Neni 9 

Komiteti nacional për zhvillimin e veprimtarisë 
hulumtuese-shkencore dhe zhvillim teknologjik në 
Republikën e Maqedonisë (në tekstin e mëtutjeshëm: 
Komiteti nacional për zhvillim) është trup ekspert dhe 
këshillëdhënës i Qeverisë, për politikat e shkencës dhe 
zhvillimit të përgjithshëm të veprimtarisë shkencore dhe 
zhvillimit teknologjik në Republikën e Maqedonisë. 

Komiteti nacional për zhvillim përgatit mendim dhe 
propozime për: 

- baza nisëse dhe drejtime të Qeverisë për Programin 
nacional, 

- hulumtim shkencor, administrim me politikën 
shkencore, 

-dispozita nga sfera e veprimtarisë hulumtuese-
shkencore, 

-sfera me prioritet dhe programe për hulumtime 
shkencore dhe zhvillim teknologjik, 

- harmonizim të Programit nacional me nevojat 
strategjike të Republikës së Maqedonisë, 

-masa për zhvillim të Republikës së Maqedonisë në të 
gjitha segmentet, të themeluara në bazë shkencore, 

- zhvillim të politikave të veçanta me kërkesë të 
ministrit dhe mënyrat për financim të tyre, 

- programet më të rëndësishme dhe projektet për 
zhvillim të Republikës së Maqedonisë, 

- përcjellje të rezultateve dhe efekteve të zhvillimit të 
Republikës së Maqedonisë në bazë shkencore, 

- mendime dhe iniciativa në lidhje me programet dhe 
projektet për bashkëpunim ndërkombëtar me interes të 
veçantë shtetëror dhe 

- çështje të tjera, të cilat do t'i kërkoj Qeveria. 
Komiteti nacional për zhvillim miraton rregullore për 

punë dhe i paraqet Qeverisë raport për punën e vet së paku 
një herë në vit. 

Puna e Komitetit nacional për zhvillim është publike.  
Përbërja dhe zgjedhja e Komitetit nacional për zhvillim  

Neni 10 
Komiteti nacional për zhvillim përbëhet prej nëntë 

anëtarësh, edhe atë: ministrit kompetent për punët e arsimit 
dhe shkencës, kryetarit të AMSHA, kryetarit të Këshillit 
për veprimtari hulumtuese-shkencore dhe gjashtë anëtarëve 
të emëruar nga Qeveria, nga një prej gjashtë sferave nga 
radhët e kuadrit arsimor-shkencor dhe hulumtues. Mandati 
i anëtarëve të Komitetit nacional për zhvillim të emëruar 
nga Qeveria është katërvjeçar. 

Kryetar i Komitetit nacional për zhvillim është ministri 
kompetent për çështjet e arsimit dhe të shkencës. 

Gjatë emërimit të anëtarëve të Komitetit nacional për 
zhvillim zbatohet parimi i përfaqësimit përkatës dhe të 
drejtë të qytetarëve të cilët u takojnë të gjitha bashkësive 
dhe respektohen kriteret e profesionalizmit dhe të 
kompetencës. 

Komiteti nacional për zhvillim vendos me shumicë 
votash nga numri i përgjithshëm i anëtarëve. 

Punët profesionale dhe administrative-teknike të 
Komitetit nacional për zhvillim i kryen Ministria.  

Këshilli për veprimtari hulumtuese-shkencore  
Neni 11 

Këshilli për veprimtari hulumtuese-shkencore (në 
tekstin e mëtejmë: Këshilli) është trup profesional 
këshillëdhënës i ministrit.   

Këshilli përgatit propozime dhe mendime për:   
- iniciativa në lidhje me programet dhe projektet për 

bashkëpunim ndërkombëtar, 
- trendet botërore dhe evropiane në veprimtarinë 

hulumtuese-shkencore dhe propozon masa për sendërtimin 
e tyre në Republikën e Maqedonisë; 

- zhvillimin e veprimtarisë hulumtuese-shkencore të 
subjekteve të veprimtarisë hulumtuese-shkencore në pajtim 
me nevojat e Republikës së Maqedonisë, të përcaktuara në 
dokumentet zhvillimore strategjike të Republikës së 
Maqedonisë dhe Programit nacional, 

- programet vjetore të subjekteve për kryerjen e 
veprimtarisë hulumtuese-shkencore, 

- mjetet e kërkuara nga Buxheti i Republikës së 
Maqedonisë për realizimin e programeve vjetore për 
veprimtarinë hulumtuese-shkencore, 

- realizimin e zhvillimit të brendshëm dhe të jashtëm të 
veprimtarisë hulumtuese-shkencore dhe për përgatitjen e 
akteve nënligjore të cilat e rregullojnë këtë materie, 

- realizimin e bashkëpunimit ndërkombëtar, 
- krijimin dhe mirëmbajtjen e bazave të të dhënave për 

sistemin e veprimtarive hulumtuese-shkencore, 
- për punën e vet i paraqet raport ministrit së paku një 

herë në vit, 
- miraton rregullore për punën e vet, dhe 
- kryhen edhe punë të tjera të cilat do t'i përcaktojë 

ministri. 
Puna e Këshillit është publike. 
 

Neni 12 
Ministri e formon Këshillin. 
Këshilli numëron shtatë anëtarë: kryetarin dhe gjashtë 

anëtarë, nga një në çdo sferë shkencore, me çka zbatohet 
parimi i përfaqësimit përkatës dhe i drejtë i qytetarëve të 
cilët u takojnë të gjitha bashkësive dhe respektohen kriteret 
e profesionalizmit dhe kompetencës. 

Mandati i anëtarëve të Këshillit është katër vjet.  
Anëtari i komisionit do të përjashtohet nga 

vendimmarrja për financimin e projektit ose të programit 
në të cilin vetë merr pjesë. 

Punët profesionale dhe administrative-teknike të 
Këshillit i kryen Ministria.   

Trupat profesionalë 
 

Neni 13 
 Për ndihmë profesionale gjatë marrjes së vendimeve 

dhe zbatimit të politikës hulumtuese-shkencore dhe 
zhvillimore, ministri mund të formojë trupa profesionalë.   

Këshilli për etikë 
 

Neni 14 
Qeveria i emëron anëtarët e Këshillit për etikë (në 

tekstin e mëtutjeshëm: Këshilli). 
Këshilli numëron nëntë anëtarë, nga të cilët gjashtë 

janë hulumtues të propozuar nga Konferenca 
ndëruniversitare, ndërsa tre anëtarë të propozuar nga 
AMSHA. Gjatë emërimit të anëtarëve të Këshillit zbatohet 
parimi i përfaqësimit përkatës dhe të drejtë të qytetarëve të 
cilët u takojnë të gjitha bashkësive dhe respektohen kriteret 
e profesionalizmit dhe kompetencës. 

Mandati i anëtarëve të Këshillit zgjat katër vjet.     
Këshilli ka kryetar dhe zëvendëskryetar, të zgjedhur 

nga radhët e anëtarëve. 
Detyrë e Këshillit është përcjellja dhe vlerësimi i 

zbatimit të parimeve etike dhe vlerave në veprimtarinë 
hulumtuese-shkencore, mbrojtjen e integritetit njerëzor në 
hulumtimet shkencore dhe etike në raportet afariste 
ndërmjet subjekteve për kryerjen e veprimtarisë  
hulumtuese-shkencore. 

Këshilli miraton kodeks etik me të cilin përcaktohen 
parimet etike: në punën hulumtuese-shkencore; gjatë 
shpalljes së rezultateve të veprimtarisë hulumtuese-
shkencore; në raportet ndërmjet hulumtuesve; në 
procedurat dhe veprimtaritë e lidhura me konkurrencën dhe 
në raportet me publikun dhe me mjetet e informimit publik. 

Këshilli miraton rregullore për punë. 
Mendimet dhe qëndrimet e veta Këshilli i miraton në 

formë të rekomandimeve.   
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Së paku një herë në vit Këshilli i paraqet raport për 
punën e vet Qeverisë.  

Subjektet e veprimtarisë hulumtuese-shkencore, në 
pajtim me aktet e tyre, mund të themelojnë këshilla për 
etikë dhe të miratojnë kodekset e veta etike. 

 
VI. SUBJEKTE PËR KRYERJEN E VEPRIMTARIVE 

HULUMTUESE-SHKENCORE 
 

Neni 15 
 Subjektet për kryerjen e veprimtarisë hulumtuese-

shkencore janë: universiteti shtetëror dhe universiteti privat 
- në njësitë e tyre të drejtuara ndaj shkencës (institucionet 
shkencore) dhe në njësi të drejtuara ndaj arsimit të bazuar 
në shkencë (fakultete); AMSHA; institucioni i pavarur 
shtetëror-arsimor sipëror; institucioni i pavarur privat 
arsimor sipëror; institucioni publik shkencor; institucioni i 
përzier shkencor; institucioni privat shkencor, dhe 
hulumtues i pavarur.  

                
Institucioni publik shkencor 

 
Neni 16 

Institucion publik shkencor mund të themelojë Qeveria 
me mjete të pronësisë shtetërore si shtetëror (institucion 
nacional) në pajtim me kriteret e përcaktuara në nenin 5 të 
këtij ligji. 

Institucioni shkencor publik mund të themelohet nëse: 
- ka program në të cilin janë përcaktuar lëmenjtë e 

hulumtimeve shkencore, 
- janë siguruar hapësira përkatëse dhe pajisje për 

realizimin e veprimtarisë hulumtuese-shkencore dhe 
profesionale, dhe 

- është siguruar numri i personave të nevojshëm të cilët 
i plotësojnë kushtet e përcaktuara për zgjedhje në tituj 
shkencorë dhe bashkëpunëtorësh edhe atë së paku gjashtë 
hulumtues, prej të cilëve tre me doktoratë shkence dhe tre 
me magjistraturë. 

 
Institucioni i përzier shkencor  

Neni 17 
Institucion të përzier shkencor mund të themelojë 

Republika e Maqedonisë, Qyteti i Shkupit, komuna me 
person vendës ose të huaj juridik ose fizik 
(bashkëthemelues), me mjete nga buxhetet e Republikës së 
Maqedonisë, Qytetit të Shkupit dhe të komunës, nga njëra 
anë dhe me mjete personale të personit juridik ose fizik të 
huaj ose të vendit nga ana tjetër. 

Bashkëthemeluesit e institucionit të përzier shkencor 
fitojnë pjesëmarrje themeluese në institucion në pajtim me 
mjetet e investuara. 

Institucioni i përzier shkencor mund të themelohet nëse 
janë plotësuar kushtet si vijon: 

- ka program në të cilin janë përcaktuar lëmenjtë e 
hulumtimeve shkencore, 

- ka në marrëdhënie pune së paku pesë hulumtues nga 
të cilët tre janë me doktoratë të shkencave dhe dy me 
magjistraturë, 

- veprimtaria hulumtuese-shkencore është veprimtari e 
saj kryesore, dhe 

- ka siguruar mjete të nevojshme, pajisje dhe hapësirë 
për punë.  

Institucioni privat shkencor 
 

Neni 18 
Institucioni privat shkencor mund të themelohet nga 

personi vendës ose i huaj juridik ose fizik (themelues), me 
mjete në pronësi private.  

Institucioni privat shkencor mund të kryejë veprimtari 
hulumtuese-shkencore nëse janë plotësuar kushtet si vijon:                    

- ka program në të cilin janë përcaktuar lëmenjtë e 
hulumtimeve shkencore, 

- ka në marrëdhënie pune së paku pesë hulumtues nga 
të cilët dy janë me doktoratë të shkencave dhe tre me 
magjistraturë ose, së paku me arsim sipëror,  

- veprimtaria hulumtuese-shkencore është veprimtaria e 
saj kryesore; dhe 

- janë siguruar mjete të nevojshme, pajisje dhe hapësirë 
për punë. 

Përgatitjet për fillimin me punë të institucionit privat 
shkencor i kryhen themeluesi në mënyrën e paraparë me 
aktin për themelim.  

 
Neni 19 

Përgatitjet për fillimin me punë të institucioneve 
shkencore i kryen komisioni të cilin e formon Qeveria. 

Komisionin e përbëjnë pesë anëtarë me tituj shkencorë 
ose arsimorë shkencorë nga sfera shkencore në të cilën 
themelohet institucioni.  

Komisioni bën zgjedhje në tituj shkencorë dhe 
bashkëpunëtorësh, vendos për themelimin e marrëdhënies 
së punës, miraton program për punë, miraton Statut të 
përkohshëm dhe kryhen detyra të tjera të drejtpërdrejta për 
fillimin me punë të institucionit. 

Komisioni pushon me punë pasi do t'i kryejë detyrat e 
parapara nga paragrafi 1 i këtij neni, e më së voni në afat 
prej gjashtë muajsh nga formimi i tij. 

 
Neni 20 

Institucionet shkencore mund të jenë anëtare të 
universitetit.  

 
Neni 21 

Administrimi, udhëheqja dhe kompetencat e organeve 
në institucionin shkencor publik, institucionin e përzier 
shkencor dhe në institucionin privat shkencor, rregullohen 
me aktin për themelim dhe Statutin  e institucionit, në 
pajtim me dispozitat nga ligji për institucionet dhe me këtë 
ligj. 

Pajtim për Statutin e institucionit publik shkencor jep 
Qeveria. 

Pajtim për Statutin e institucionit të përzier shkencor 
japin bashkëthemeluesit. 

Pajtim për Statutin e institucionit privat shkencor jep 
themeluesi. 

 
Hulumtuesi i pavarur 

 
Neni 22 

Hulumtuesi i pavarur mund të kryejë veprimtari 
hulumtuese-shkencore nëse, përveç kushteve të 
përgjithshme për kryerjen e veprimtarisë i plotëson edhe 
kushtet si vijon: 

- ka doktoratë të shkencave, 
- ka program në  të cilin janë përcaktuar lëmenjtë e 

hulumtimeve shkencore, 
- kryen hulumtime shkencore në pesë vitet e ardhshme, 
- ka së paku pesë punime shkencore nga sfera përkatëse 

të botuara në revista shkencore, dhe 
-  ka siguruar mjete të nevojshme, pajisje dhe hapësirë 

për kryerjen  hulumtimeve shkencore.  
 

Qendra shkencore e veçantë 
 

Neni 23 
Qendër shkencore e veçantë është institucioni shkencor 

ose grup hulumtuesish e cila sipas origjinalitetit, rëndësisë 
dhe aktualitetit të vet të rezultateve të arritura në 
veprimtarinë hulumtuese-shkencore bën pjesë në radhën e 
institucioneve ose grupeve më cilësore të hulumtuesve në 
botë në kornizat e  sferës së vet shkencore. 

Qendra shkencore e veçantë doemos duhet që në punën 
e vet të ketë realizuar: lidhshmëri të fortë ndërmjet diturisë, 
hulumtimit dhe inovacionit, përkatësisht lidhje të ngushtë 
ndërmjet hulumtimit dhe biznesit; program hulumtues të 
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fokusuar i cili përfshin tema interdisiplinore, realizime të 
zbatueshme dhe bazike; të ketë kapacitet të sigurojë 
atmosferë pune dinamike, fleksibile dhe atraktive e cila 
kontribuon për arritje të larta në nivelin individual dhe 
kolektiv; mekanizma për ngritjen e gjeneratave të reja me 
talent shkencor-teknologjik; si dhe aftësi për realizimin e 
raportit dinamik të partneritetit me organet shtetërore dhe 
njësit të vetadministrimit lokal.  

Qendrën shkencore të veçantë e shpall ministri me 
propozimin e Këshillit, në pajtim me institucionet  
shkencore të kandiduar ose grupe hulumtuesish, në bazë të 
plotësimit të kushteve nga paragrafi 2 të këtij neni, 
vlerësimeve nga neni 47 dhe 48 të këtij ligji dhe 
procedurën e cila detyrimisht përfshin vlerësimin 
ndërkombëtar. 

Qendra shkencore e veçantë është subjekt i monitorimit 
të vazhdueshëm dhe evaluacion periodik i pavarur i 
jashtëm që të sigurojë kualitet më të lartë të rezultateve dhe 
shfrytëzim më efikas të resurseve. Evaluacioni i pavarur i 
jashtëm do të hulumtojë se si qendra hulumtuese e veçantë 
e plotëson qëllimin e vet, përkatësisht efektivitetin e vet, 
mirëmbajtjen, efikasitetin dhe relevancën e aktiviteteve me 
qëllimet e përcaktuara në Programin nacional. Rezultatet 
nga evaluacioni do të shpallen në mënyrë transparente. 

Qendra shkencore e veçantë shpallet në një periudhë 
prej tre vjetësh. Pas skadimit të periudhës prej tre vjetësh, 
në bazë të vlerësimit të ri, përsëri mund të shpallet për 
qendër shkencore të veçantë për tre vjet.  

Neni 24 
Për aktivitetet plotësuese të qendrave shkencore të 

veçanta sigurohen mjete nga Buxheti i Republikës së 
Maqedonisë. 

  
VII. VEPRIMTARIA HULUMTUESE-SHKENCORE E 

INSTITUCI0NEVE ARSIMORE SIPËRORE  
Neni 25 

Institucionet arsimore sipërore kryejnë hulumtime 
fundamentale, zhvillimore dhe hulumtim  të zbatueshëm 
dhe veprimtari tjera krijuese në mënyrë të përcaktuar me 
Statutin e institucionit, në pajtim me qëllimet specifike të 
institucionit. 

Veprimtaria e hulumtimit shkencor dhe zhvillim e cila 
bëhet në institucionet arsimore sipërore ka për qëllim dhe 
ngritjen e kualitetit të arsimit. Institucioni studentëve u 
siguron kushte për fitimin e aftësive dhe shkathtësive për 
kryerjen e veprimtarisë hulumtuese-shkencore (aftësi 
metodologjike), jep mundësi në vazhdimësi për plotësimin 
e disiplinave mësimore me njohuri shkencore dhe praktike 
bashkëkohore, kujdeset për përmirësimin e kualifikimit të 
personelit akademik, për realizimin e bashkëpunimit 
ndërkombëtar me institucionet e afërta arsimore ssipërore 
dhe shkencore, për organizimin e tubimeve shkencore, 
simpoziumeve, këshillimeve dhe llojeve të tjera të 
tubimeve, shkëmbimit të shërbimeve shkencore dhe 
profesionale dhe prodhimeve të personave fizikë dhe 
juridikë vendës ose të huaj, si dhe krijon mjete materiale 
për zhvillim dhe punë në institucion.    

Kuadri akademik ka të drejtë të kryejë veprimtari 
hulumtuese-shkencore dhe jashtë programit vjetor të 
institucionit me kusht të plotësimit të detyrimeve ndaj 
institucionit në pajtim me marrëveshjen për punë. 

Me Statutin e institucionit rregullohen kushtet për 
realizimin e veprimtarisë nga ky nen. 

 
Neni 26 

Veprimtaritë hulumtuese-shkencore dhe zhvillimore në 
institucionet arsimore sipërore, të përcaktuara në 
programin vjetor për veprimtari hulumtuese-shkencore të 
institucionit, doemos duhet të sigurojnë lidhjen e mësimit 
dhe hulumtimit shkencor në një apo më tepërt disiplina të 
afërta, përkatësish të lidhura në mënyrë reciproke 
shkencore dhe profesionale dhe të kujdesen për zhvillimin 
e tyre. 

Planifikimi programit vjetor për veprimtari 
hulumtuese-shkencore të institucioneve arsimore sipërore 
përcaktohet në bazë të nevojave për zhvillimin e tokës, 
rëndësinë e hulumtimit shkencor për arsimin e studentëve, 
aftësimin e personalit akademik, mjetet financiare në 
dispozicion, e në pajtim me standardet, normativat dhe 
rregullat për organizimin dhe kryerjen e veprimtarisë 
arsimore sipërore dhe hulumtuese-shkencore të rregulluara 
me Ligjin për arsimin sipëror. 

Institucionet arsimore sipërore kryejnë shërbime të 
ndryshme profesionale, si ekspertizë, analizë, këshillim, 
monitorim, shërbime klinike, shërbime informative dhe 
ngjashëm, të cilat rregullohen me statutet dhe rregulloret e 
tyre. Këto veprimtari kryhen me financimin e palëve të 
interesuara. Të ardhurat nga këto veprimtari janë të ardhura 
personale të institucionit. Institucioni, për shkak të 
motivimit të hulumtuesve dhe personelit tjetër, një pjesë 
nga këto të ardhura mund t'i përdorë për shpërblim në 
pajtim me aktet ligjore dhe nënligjore të institucionit.  

 
Neni 27 

Planifikimi i veprimtarisë hulumtuese-shkencore i 
përfshin edhe programet studimore nga cikli i tretë - 
studime doktorature dhe të njëjtët duhen të jenë pjesë 
përbërëse e programeve vjetore.  

 
Neni 28 

Institucioni arsimor sipëror, në interes të ngritjes së 
kualitetit të veprimtarive hulumtuese-shkencore dhe 
zhvillimore të procesit mësimor, si dhe zhvillimit të 
papenguar të veprimtarive hulumtuese-shkencore, mund të 
formojë shoqëri ose fondacione dhe të investojë në to në 
pajtim me këtë ligj, Ligjin për arsimin sipëror dhe aktet 
nënligjore.    

 
VIII. ORGANET E ADMINISTRIMIT  

Neni 29 
Organet e administrimit të institutit shkencor si njësi e 

institucionit publik dhe privat arsimor sipëror, institucionit 
publik shkencor, institucionit të përzier shkencor dhe 
institucionit privat shkencor janë: Këshilli dhe drejtori. 

 
Neni 30 

Këshillin e institucionit publik shkencor e përbëjnë 
nëntë anëtarë nga të cilët gjashtë janë përfaqësues të të 
punësuarve në institucion dhe tre përfaqësues të cilët i 
përcakton Qeveria. 

Mënyrën e zgjedhjes dhe të shkarkimit të 
përfaqësuesve të të punësuarve në Këshillin e institucionit 
publik shkencor përcaktohet me statutin e institucionit, me 
atë që së paku tre përfaqësues janë me titullin doktorë 
shkence. 

Anëtarët e Këshillit të institucionit publik shkencor 
zgjidhen në kohë prej katër vjetësh.   

Neni 31 
Këshilli i institucionit publik shkencor: 
- miraton statutin, 
- miraton programin për punë dhe zhvillim, 
- merr vendim për themelimin e studimeve të ciklit të 

dytë dhe të tretë; 
- miraton planin financiar, 
- miraton llogarinë vjetore; 
- zgjedh dhe shkarkon drejtorin, 
- miraton akte për sigurimin dhe kontrollin e 

brendshëm të kualitetit të veprimtarisë shkencore dhe 
hulumtuese-shkencore dhe e përcjell zbatimin tyre, 

- kryen zgjedhjen dhe rizgjedhjen në tituj shkencorë 
dhe të bashkëpunëtorëve, 

- vendos për paraqitjen e projekteve hulumtuese-
shkencore dhe për botimin e punëve shkencore, 

- miraton raporte për realizimin e projekteve 
hulumtuese-shkencore, 
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- vendos për organizimin e tubimeve shkencore, 
simpoziumeve dhe të ngjashme, 

- vendos për punët të cilat kanë të bëjnë me aftësimin 
dhe përsosjen e kuadrove hulumtuese-shkencore, 

- vendos për punët të cilat kanë të bëjnë me furnizimin 
e literaturës shkencore dhe pajisje, 

- vendos për punët në lidhje me bashkëpunimin 
ndërkombëtar shkencor; 

- miraton raportin vjetor për punë,  dhe 
- kryen punë të tjera të cilat janë në funksion të 

realizimit të veprimtarisë. 
 

Neni 32 
Në vendosjen për çështjet nga neni 31 alineja 1, 2, 3, 4, 5, 6 

dhe 13 të këtij ligji, përveç përfaqësuesve të punësuarve, marrin 
pjesë edhe përfaqësuesit të cilët i cakton Qeveria. 

Vendimet për çështjet nga paragrafi 1 të këtij neni 
konsiderohen të miratuara nëse për to kanë votuar shumica 
nga numri i përgjithshëm i përfaqësuesve të të punësuarve 
dhe shumica e përfaqësuesve të cilët i përcakton Qeveria. 

Në vendosjen për çështjet nga neni 31 alineja 8 i këtij ligji 
marrin pjesë përfaqësues të të punësuarve me tituj shkencorë, 
ndërsa vendimet për këto çështje konsiderohen të miratuara nëse 
për to kanë votuar shumica nga këta përfaqësues. 

Në vendosjen për çështjet nga neni 31 alinetë 7, 9, 10, 
11, 12, 14 dhe 16 të këtij ligji, marrin pjesë përfaqësues të 
të punësuarve, ndërsa vendimet për këto çështje 
konsiderohen të miratuara nëse për to kanë votuar shumica 
nga këta përfaqësues. 

 
Neni 33 

Për drejtor të institucionit publik shkencor mund të 
zgjidhet personi me titull shkencor, përkatësisht  mësimor-
shkencor i cili i plotëson dhe kushtet e tjera të përcaktuara 
në statutin e institucionit. 

Drejtori zgjidhet me konkurs publik në një kohë prej 
katër vjetësh. 

Drejtori i institucionit shkencor publik zgjidhet në bazë 
të propozimit të komisionit konkurrues që e formon 
këshillin e institucionit. 

Komisioni konkurrues përbëhet nga pesë anëtarë nga të 
punësuarit në institucionin shkencor publik prej të cilëve 
tre anëtarë janë me tituj shkencorë. 

Drejtori i institucionit shkencor publik e përfaqëson 
dhe prezanton institucionin dhe është përgjegjës për 
ligjshmërinë e punës së institucionit. 

Drejtori i institucionit shkencor publik e propozon 
programin për punë dhe zhvillim dhe ndërmerr masa për 
zbatimin e tij, i zbaton vendimet e këshillit, e propozon 
organizimin e institucionit, i emëron dhe shkarkon personat 
përgjegjës në institucion, vendos për shpërndarjen e të 
punësuarve në punë të caktuara dhe detyra dhe kryen punë 
të tjera të parapara me ligj dhe me Statutin e institucionit. 

Drejtori i institucionit shkencor publik mund të heqë 
nga zbatimi vendim të marrë nga këshilli, nëse 
konsiderohet se vendimi i tillë është në kundërshtim me 
ligjin ose me akt tjetër.  

Për veprimin nga paragrafi 7 i këtij neni drejtori e 
njofton Ministrinë.  

Neni 34 
Pajtim për vendimin për zgjedhjen dhe shkarkimin e 

drejtorit të institucionit shkencor publik jep Qeveria. 
 

IX. HULUMTUESIT 
 

Hulumtuesit  
Neni 35 

Hulumtuesit në subjektet për kryerjen e veprimtarisë 
hulumtuese-shkencore zgjidhën në tituj shkencorë dhe të 
bashkëpunëtorit. 

Tituj shkencorë janë: bashkëpunëtor shkencor, 
bashkëpunëtor i lartë shkencor dhe këshilltar shkencor. 

Tituj bashkëpunëtori janë: asistent më i ri -  hulumtues 
dhe asistent  - hulumtues. 

Neni 36 
Bashkëpunëtor shkencor mund të jetë personi i cili ka 

shkallë shkencore doktor i shkencave nga sfera për të cilën 
zgjidhet, punime shkencore të botuara, përkatësisht arritje 
në zbatimin  rezultateve hulumtuese-shkencore. 

Bashkëpunëtor shkencor i lartë mund të jetë personi i 
cili ka titull shkencore doktor i shkencës nga sfera për të 
cilën zgjidhet, më shumë punime shkencore të recensuara 
të botuara në mënyrë të pavarur ose në bashkëpunim me 
autorë të tjerë, pjesëmarrje në projekte hulumtuese-
shkencore dhe ka arritje të rëndësishme në zbatimin e 
rezultateve hulumtuese-shkencore dhe kontribut në 
aftësimin e kuadrove hulumtuese-shkencore. 

Këshilltar shkencor mund të jetë personi i cili ka titull 
shkencor doktor i shkencës nga sfera për të cilën zgjidhet, 
më shumë punime shkencore të recensuara të botuara në 
mënyrë të pavarur ose në bashkëpunim me autorë të tjerë të 
cilat kanë ndikim të konsiderueshëm në zhvillimin e 
shkencës dhe praktikës, të ketë qenë hulumtues kryesor ose 
ka kontribut të rëndësishëm në realizimin e programeve 
dhe të projekteve dhe në aftësimin e kuadrove hulumtuese-
shkencore.  

Gjatë zgjedhjes ose rizgjedhjes në titullin më të lartë, 
përkatësisht titullin shkencor merren parasysh punime 
shkencore të botuara në revista shkencore, monografi, 
pjesëmarrje në projekte ndërkombëtare, konferenca dhe 
tubime, rezultatet e arritura dhe kontributi në krijimin e 
kuadrove të reja hulumtuese-shkencore në kohën e 
zgjedhjes së fundit. 

  
Neni 37 

Asistent më i ri - hulumtues mund të jetë personi i cili 
ka kryer arsim sipëror, sukses mesatar të arritur në studime 
së paku me notën 8 dhe tregon aftësi për hulumtim 
shkencor. 

Asistent - hulumtues mund të jetë personi i cili ka kryer 
studime të magjistraturës, punime të botuara dhe rezultate 
të arritura në hulumtime shkencore.  

Procedura për zgjedhje 
 

Neni 38 
Zgjedhja e kandidatëve në tituj shkencorë dhe 

bashkëpunëtor kryhet me konkurs publik që e shpall 
subjekti i veprimtarisë hulumtuese-shkencore.  

Konkursi shpallet për të gjithë titujt shkencorë. 
Gjatë zgjedhjes në titull bashkëpunëtor emërohet titulli 

i bashkëpunëtorit për të cilin kryhet zgjedhja. 
Arritja e titullit shkencor të hulumtuesve të zgjedhur 

është graduale.  
Gjatë zgjedhjes së kandidatëve nga paragrafi 1 i këtij 

neni zbatohen dispozitat nga nenet 36 dhe 37 të këtij ligji. 
Procedura për zgjedhje mund të zgjatë së paku gjashtë 

muaj. Nëse ajo nuk kryhet në këtë afat, procedura 
ndërpritet dhe shpallet konkurs i ri.  

Neni 39 
Zgjedhjen e kandidatëve në tituj shkencorë dhe 

bashkëpunëtor e kryen Këshilli, në bazë të vlerësimit të 
komisionit të recensionit të cilin ai e formon pas mbarimit 
të afatit për paraqitjen e kandidatëve.  

Anëtarët e komisionit të recensionit zgjidhen nga 
radhët e personave me tituj hulumtues dhe mësimorë-
shkencorë nga institucioni i njëjtë arsimor sipëror ose 
tjetër, përkatësisht institucioni shkencor.  

Komisioni i recensionit përbëhet prej së paku tre 
anëtarësh nga të cilët më tepër se gjysma janë persona me 
tituj hulumtues dhe mësimorë-shkencorë nga lëmi i njëjtë 
shkencor në sferën shkencore ku zgjidhet kandidati, ndërsa 
anëtarët e tjerë janë nga sfera përkatëse shkencore. 
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Anëtarët e komisionit të recensionit nuk munden të 
jenë në tituj më të ulët nga titulli në të cilin zgjidhet 
kandidati. 

Mbi principin e reciprocitetit, anëtari i komisionit të 
recensionit, nën kushtet e njëjta të përcaktuara të këtij ligji, 
mund të jetë edhe personi me titull shkencor nga 
institucion i lartë arsimor i akredituar, përkatësisht 
institucioni shkencor jashtë vendit me të cilin subjekti e 
veprimtarisë hulumtuese-shkencore ka të lidhur 
marrëveshje për bashkëpunim reciprok. 

Për të gjithë kandidatët e paraqitur komisioni i 
recensionit dorëzon raport në formë të shkruar në afatin e 
përcaktuar me aktin për formimin e tij. 

Raporti nga paragrafi 6 i këtij neni përmban të dhëna 
biografike për kandidatin, pasqyrën dhe vlerësimin e punës së tij 
profesionale dhe vlerësimin e plotësimit të kushteve për zgjedhje 
në titull shkencor, përkatësisht bashkëpunëtor. 

Subjekti i veprimtarisë hulumtuese-shkencore që bën 
zgjedhje, përkatësisht rizgjedhje, është i detyruar ta shpallë 
raportin e komisionit të recensionit në buletinin përkatës dhe në 
ueb faqen e subjektit më së voni 15 ditë para ditës së zgjedhjes.  

Procedura për zgjedhje në tituj shkencorë dhe bashkëpunëtor 
për së afërmi rregullohet me Statutin e subjektit të veprimtarisë 
hulumtuese-shkencore në pajtim me rregulloren për kriteret dhe 
procedurën për zgjedhje në tituj mësimorë-shkencorë, shkencorë, 
mësimorë dhe bashkëpunëtor të miratuar nga subjekti i 
veprimtarisë hulumtuese-shkencore.  

Themelimi i marrëdhënies së punës 
 

Neni 40 
Personat e zgjedhur në titull shkencor përkatësish 

bashkëpunëtor themelojnë marrëdhënie pune dhe realizojnë 
të drejta dhe detyrime të marrëdhënies së punës në pajtim 
me këtë apo ligj tjetër. 

Me zgjedhjen e kryer në titull shkencor, përkatësisht 
bashkëpunëtor, personi i zgjedhur themelon marrëdhënie 
pune për kohën për të cilën është zgjedhur. 

Në institucionin privat shkencor, në pajtim me personin 
e zgjedhur nga paragrafi 1 i këtij neni, themelimi i 
marrëdhënies së punës mund të jetë edhe në kohë më të 
shkurtër nga koha në të cilën është zgjedhur. 

 
Afatet për të cilat kryhen zgjedhjet 

 
Neni 41 

Bashkëpunëtori shkencor, bashkëpunëtori i lartë 
shkencor dhe këshilltari shkencor zgjidhen në kohë prej 
pesë vjetësh. 

Asistenti më i ri - hulumtues dhe asistenti - hulumtues 
zgjidhen në kohë prej tre vjetësh, me të drejtë në 
rizgjedhje. 

Asistent - hulumtues i cili ka të fituar shkallën 
shkencore doktor shkence mund të zgjidhet në atë titull  pa 
kufizim. 

 
Zgjedhja në titull pas skadimit të kohës për të cilën 

është kryer zgjedhja 
 

Neni 42 
Më së voni gjashtë muaj para skadimit të kohës për të 

cilën është kryer zgjedhja në titullin shkencor, përkatësisht 
bashkëpunëtor, rektori, përkatësisht drejtori shpall konkurs 
për zgjedhje në të gjithë titujt shkencorë përkatësisht 
bashkëpunëtor. 

Gjatë zgjedhjes nga paragrafi 1 i këtij neni zbatohen 
dispozitat nga ky ligj për zgjedhje dhe tituj bashkëpunëtor. 

Koha për shpalljen e konkursit nga paragrafi 1 i këtij 
neni vazhdon për kohën e cila ka kaluar në pushimit 
lindjeje, pushim mjekësor më gjatë se gjashtë muaj, si dhe 
pushim i marrëdhënies së punës në raste të përcaktuara me 
ligj.  

Zgjedhja para kohe në titull më të lartë 
 

Neni 43 
Zgjedhja në titull më të lartë shkencor dhe 

bashkëpunëtor mund të bëhet para skadimit të periudhës 
për të cilin është bërë zgjedhja, nëse personi me titull 
shkencor përkatësisht bashkëpunëtor i ka të plotësuar 
kushtet për zgjedhje në titull më të lartë dhe për punën e tij 
shkencore veçanërisht ka kontribuar për zhvillimin, 
përkatësisht zbatimin e veprimtarisë shkencore për të cilën 
është zgjedhur pas skadimit së paku të gjysmës së kohës 
nga e cila është bërë zgjedhja në titullin ekzistues. 

Me përjashtim nga paragrafi 1 i këtij neni mund të 
zgjidhet në titull më të lartë shkencor dhe bashkëpunëtor, 
nëse ka botuar së paku dy punime shkencore ose janë 
cituar në revistat më prestigjioze ndërkombëtare me faktor 
ndikimi. 

Ministri me akt nënligjor për së afërmi do t'i përcaktojë 
mënyrën dhe procedurën për zgjedhje në titull më të lartë 
shkencor. 

  Iniciativa për zgjedhje në titull më të lartë para 
skadimit të afatit, mund të ngrejë këshilli ose drejtori.  

Procedura për zgjedhje të parakohshme në titullin më të 
lartë zbatohet në pajtim me nenet 38 deri në 41 të këtij 
ligji. 

 
Personat të cilët nuk janë zgjedhur 

 
Neni 44 

Nëse gjatë zgjedhjes personi i cili paraprakisht është 
zgjedhur në titullin shkencor ose bashkëpunëtor 
propozohet për zgjidhje në titull më të lartë dhe të mos 
zgjidhet në titullin më të lartë të propozuar, përsëri votohet 
për zgjedhje në titullin ekzistues në të cilin më herët është 
zgjedhur. 

Personit i cili nuk është i zgjedhur në titull, i ndërpritet 
marrëdhënia e punës. 

Personi nga paragrafi 2 i këtij neni ka të drejtë në 
kundërshtim te organi i cili vendos për zgjedhjen.  Nëse 
kundërshtimi do të refuzohet personi ka të drejtë në ankesë 
te Senati i Universitetit i cili formon komision prej tre 
anëtarësh, të përbërë prej profesorëve të rregullt 
përkatësisht këshilltarë shkencorë nga sfera e njëjtë ose e 
afërt shkencore nga e cila është parashtruesi i ankesës, nga 
të cilët dy anëtarë janë nga  institucioni arsimor sipëror. 
Komisioni dërgon raport në të cilën jep vlerësim për 
zgjedhjen. Vendimi i Senatit të Universitetit është 
përfundimtar. 

Për subjektet e veprimtarisë hulumtuese-shkencore të 
cilët nuk janë anëtarë të universitetit vendimi i organit i cili 
vendos për zgjedhje është përfundimtar.  

Kundër vendimit përfundimtar mund të parashtrohet 
ankesë te gjykata kompetente. 

   
Ndërprerja e parakohshme e zgjedhjes 

 
Neni 45 

Personi i zgjedhur në titull shkencor dhe bashkëpunëtor 
është i detyruar që përherë në mënyrë shkencore dhe 
profesionale të përsoset dhe të dëshmohet, me sukses të 
realizojë veprimtarinë shkencore, të kontribuojë për 
krijimin e rinisë shkencore dhe të kontribuojë për zhvillim, 
përkatësisht zbatimin e veprimtarisë shkencore për të cilën 
është zgjedhur. 

Personit të zgjedhur në titull shkencor dhe 
bashkëpunëtor mundet t'i pushojë marrëdhënia e punës 
edhe para skadimit të afatit për të cilin është zgjedhur, nën 
kushte dhe procedurë të rregulluar me Statut, nëse 
vërtetohet se në kohë më të gjatë nuk i plotëson detyrimet 
nga paragrafi 1 i këtij neni, nëse i pengon aktivitetet ligjore 
dhe statusore të subjektit të veprimtarisë hulumtuese-
shkencore ose i pengon anëtarët e tjerë në realizimin e 



Стр. 18 - Бр. 46 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 април 2008 
 

drejtave të tyre dhe kryerjen e detyrimeve në subjektet, 
nëse kanë pushuar të ekzistojnë kushtet themelore në bazë 
të së cilave është kryer zgjedhja dhe nëse ka bërë vepër 
penale në lidhje me kryerjen  e veprimtarisë hulumtuese-
shkencore. 

Vendimin për pushim të zgjedhjes dhe marrëdhënies së 
punës para skadimit të kohës për të cilën është zgjedhur personi 
në titullin shkencor ose bashkëpunëtor e merr organi i cili e ka 
zgjedhur, në bazë të raportit të përpiluar prej tre këshilltarëve 
shkencorë, përkatësisht profesorëve të rregullt. 

Personi nga paragrafi 1 i këtij neni ka të drejtë në 
kundërshtim te organi i cili vendos për pushimin e 
zgjedhjes. Vendimi i organit që vendos është përfundimtar. 

Kundër vendimit përfundimtar mund të parashtrohet 
ankesë te gjykata kompetente. 

 
X. SIGURIMI I KUALITETIT NË VEPRIMTARINË 

HULUMTUESE-SHKENCORE 
 

Neni 46 
Ministria e përcjell realizimin e Programit nacional dhe 

siguron kushte për përmirësimin e kualitetit të veprimtarisë 
hulumtuese-shkencore. 

Për realizimin e aktiviteteve nga paragrafi 1 i këtij neni 
Ministria i kryen punët si vijon: 

- e përcjell kualitetin e zbatimit të programeve vjetore 
për veprimtarinë hulumtuese-shkencore të universiteteve 
shtetërore, institucioneve publike shkencore dhe qendrave 
shkencore ekskluzive, 

- e përcjell kualitetin e institucioneve private 
shkencore, institucioneve të përziera shkencore dhe 
hulumtuesve të pavarur nëse bashkëfinancon programe të 
tyre dhe projekte ose u siguron lloj tjetër përkrahjeje, 

- zbaton kontroll të shfrytëzimit të dedikuar të mjeteve 
të lëshuara nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë dhe në 
baza të tjera, 

- zbaton program për krijimin dhe aftësimin e kuadrove 
të reja hulumtuese-shkencore, 

- planifikon, orienton dhe financon aktivitet për 
promocion të veprimtarisë hulumtuese-shkencore dhe 
bartje të njohurive, 

- furnizim dhe modernizim të pajisjeve hulumtuese, 
- siguron këshillim  dhe përkrahje profesionale të 

bartësve të projekteve hulumtuese-shkencore, 
- nxit dhe përkrah bashkëpunim ndërkombëtar dhe 

bartje të njohurive ndërkombëtare, 
- nxit lidhje dhe bartje të njohurive ndërmjet subjekteve 

për kryerjen e veprimtarive hulumtuese-shkencore dhe 
ekonomike, 

- kujdeset për sigurimin e mjeteve plotësuese për 
zbatimin e Programit nacional, në bashkëpunim me 
ministri të tjerë dhe donatorë, 

- siguron transparencë në punë, 
- siguron qasje te informatat shkencore, dhe 
- e informon publikun për realizimin e veprimtarisë 

hulumtuese-shkencore. 
 

Neni 47 
 Subjektet për kryerjen e veprimtarisë hulumtuese-

shkencore janë të detyruar të kryejnë vetë evalucionit për 
kualitetin e veprimtarisë së tyre hulumtuese-shkencore 
përmes sistemit të vet për udhëheqje me kualitetin e 
veprimtarisë.  

Lëndë e evaluacionit është aktiviteti gjithëpërfshirës i 
subjekteve për kryerjen e veprimtarisë hulumtuese-
shkencore. 

Evaluacioni i brendshëm (vetevaluacion) subjektet për 
kryerjen e veprimtarisë hulumtuese-shkencore e kryejnë në 
pajtim me statutin e vet dhe në bazë të standardeve 
ndërkombëtare për evaluacion. 

Evaluacioni i jashtëm kryhet ekskluzivisht në bazë të 
standardeve ndërkombëtare nga ana e Agjencisë për 
evaluacion në pajtim me Ligjin për arsim sipëror. 

Subjektet për kryerjen e veprimtarisë hulumtuese-shkencore 
janë të detyruar t'i sigurojnë të dhënat e nevojshme dhe 
informacionet për evaluacion dhe të bashkëpunojnë veçanërisht 
kur realizohet evaluacioni i jashtëm.  

Rezultatet nga evaluacioni i jashtëm prezantohen në mënyrë 
publike së paku një herë në vit me kërkesën e Ministrisë. 

 
Neni 48 

Nëse Ministria vërteton se subjektet për kryerjen  e 
veprimtarisë hulumtuese-shkencore nuk i plotësojnë 
kushtet e parapara me këtë ligj, do të caktojë afat për 
plotësimin e tyre, i cili nuk mund të jetë më i gjatë se 
gjashtë muaj. 

Nëse subjektet për kryerjen e veprimtarisë hulumtuese-
shkencore në afatin e paraparë nga paragrafi 1 i këtij neni 
nuk i plotësojnë kushtet e parapara me këtë ligj,  ministri 
miraton aktvendim për shlyerje nga Regjistri të subjekteve 
për kryerjen e veprimtarisë hulumtuese-shkencore, me çka 
e njofton  themeluesin. 

Kundër aktvendimit përfundimtar të ministrit nga 
paragrafi 2 i këtij neni mundet t’i parashtrohet padi 
Gjykatës Administrative.  

 
XI. FINANCIMI I VEPRIMTARISË  

HULUMTUESE-SHKENCORE 
 

Neni 49 
Mjetet për financimin e veprimtarisë hulumtuese-

shkencore sigurohen nga Buxheti i Republikës së 
Maqedonisë në pajtim me qëllimet dhe prioritetet e 
përcaktuara në Programin nacional si dhe në programet 
zhvillimore me interes publik për Republikën e 
Maqedonisë dhe nga burime të tjera: programet dhe fondet 
ndërkombëtare, njësitë e vetadministrimit lokal, personat 
juridikë, të ardhurat personale, legatët, dhuratat, 
testamentet, dokumentet shtesë dhe burime të tjera. 

Me mjetet e përfituara nga legatë, dhurata, testamente 
dhe dokumente shtesë, subjektet e veprimtarisë 
hulumtuese-shkencore disponojnë në bazë të dedikimit të 
dhënësit. 

 
Neni 50 

 Ministria me konkurs publik i financon programet 
vjetore për veprimtari hulumtuese-shkencore të subjekteve 
për kryerjen e veprimtarisë hulumtuese-shkencore, edhe 
atë: 

- programe hulumtuese-shkencore dhe projekte, 
- infrastrukturë hulumtuese-shkencore, 
- aftësim, zhvillim dhe krijim të kuadrove hulumtuese-

shkencore, 
- bashkëpunim kërkimor-shkencor dhe bartje të 

njohurive dhe shkathtësive, 
- promovimin e veprimtarisë hulumtuese-shkencore, 
- botimin e librave shkencorë, përmbledhjeve vjetore 

dhe revistave shkencore, botimin e punimeve vendëse 
shkencore në revista të huaja shkencore, dhe botimin e 
punimeve të huaja shkencore në gjuhën maqedonase dhe 
gjuhët e bashkësive, 

- organizimin e mbledhjeve shkencore, 
-  pjesëmarrje të hulumtuesve vendës shkencorë në 

mbledhje ndërkombëtare shkencore dhe vendqëndrime 
studimore jashtë vendit, 

- vendqëndrime të hulumtuesve të huaj shkencorë në 
Republikën e Maqedonisë, dhe 

- dedikime të tjera të përcaktuara me këtë ligj.  
Për financimin e programeve vjetore të veprimtarisë 

hulumtuese-shkencore, Ministria lidh marrëveshje me 
subjektet për kryerjen e veprimtarisë hulumtuese-
shkencore në të cilën rregullohen të drejtat dhe detyrimet 
reciproke. Nëse nga projekti hulumtues del patentë ose 
inovacion në të cilin Republika e Maqedonisë ka 
bashkëfinancuar, në pajtim me ligjin, është pronar i të 
njëjtëve në përpjestim me pjesën e bashkëfinancimit.   
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Neni 51 
Financimi i programeve vjetore për veprimtarinë 

hulumtuese-shkencore kryhet në bazë të kritereve si vijon: 
- nxitjes dhe ndihmës së subjekteve të veprimtarisë 

hulumtuese-shkencore në realizimin e veprimtarisë 
hulumtuese-shkencore, 

- realizimit të interesit publik të përcaktuar me këtë ligj, 
- zhvillimit të veprimtarisë hulumtuese-shkencore në 

Republikën e Maqedonisë, 
- thellimit dhe zgjerimit të vëllimit dhe kualitetit të 

njohurive shkencore, 
- zbatimit efikas të rezultateve hulumtuese-shkencore 

në zgjidhjen e problemeve ekonomike, sociale, kulturore, 
arsimore, shëndetësore,  ekologjike dhe problemeve të 
tjera, dhe 

- përfshirjes ndërkombëtare dhe afirmim të shkencës. 
Bashkëfinancimi i veprimtarisë botuese kryhet në bazë 

të kritereve si vijon: 
- kontributit në thellimin dhe zgjerimin e njohurive 

shkencore, 
- origjinalitetit të qëllimeve dhe përmbajtjet  e 

hulumtimit, dhe 
- konkurrencës në bashkëpunimin ndërkombëtar. 
Në konkurset publike për shpërndarjen e mjeteve për 

financim të programeve hulumtuese-shkencore dhe 
projekteve, gjatë shpërndarjes së mjeteve, së pari do t'u 
shpërndahen atyre që kanë botuar punime në revista me 
faktor ndikues në tre vitet e fundit, së paku dy punë në tre 
vitet e fundit, ndërsa mjetet tjera do të shpërndahen atyre të 
cilët nuk kanë shpallur të atilla punë ose projekte. 

  
Neni 52 

Institucioneve private shkencore, institucioneve të 
përziera shkencore, institucioneve private arsimore 
sipërore dhe të hulumtuesve të pavarur nga Buxheti i 
Republikës së Maqedonisë u sigurohen mjete për 
financimin e projekteve dhe programeve hulumtuese-
shkencore. 

Për prezantimin e rezultateve të veprimtarisë 
hulumtuese-shkencore, hulumtuesit përmes ndërmarrjeve 
veprimtaria bazë e së cilës është botimi, mund të botojnë 
libra shkencorë, me çka sigurohen mjete nga Buxheti i 
Republikës së Maqedonisë. 

Për financimin, krijimin dhe përsosjen e kuadrove 
hulumtuese-shkencore nga Buxheti i Republikës së 
Maqedonisë sigurohen mjete për bursa: studime 
pasuniversitare, studime doktorature, studime pas 
doktoratës si dhe për kompensime të njëfishtë për 
përpunimin e punimeve të magjistraturës dhe doktoraturës. 

Mjetet për financim, krijim dhe përsosje të kuadrove 
hulumtuese-shkencore u ndahen për: 

- krijimin e kuadrove të reja hulumtuese-shkencore të 
cilat do të kontribuojnë në thellimin dhe kualitetin e 
njohurive shkencore dhe zbatimin efikas të rezultateve 
hulumtuese-shkencore, 

- përfitimin e shkallës magjistër dhe doktor shkence, 
dhe 

- sigurimin e kuadrove të reja hulumtuese-shkencore në 
pajtim me nevojat e hulumtimeve shkencore. 

Mjetet nga paragrafët 1, 2, 3 dhe 4 të këtij neni 
sigurohen përmes konkursit publik që e shpall Ministria. 

 
XII. EVIDENTIMI I SUBJEKTEVE DHE REZULTATET 

E VEPRIMTARISË HULUMTUESE-SHKENCORE 
 
Regjistri i subjekteve për kryerjen e veprimtarisë 

hulumtuese-shkencore 
 

Neni 53 
Ministria mban Regjistër të subjekteve për kryerjen e 

veprimtarisë hulumtuese-shkencore.  

Ministri e përcakton formën, përmbajtjen dhe mënyrën 
e mbajtjes së Regjistrit të subjekteve të cilat kryejnë 
veprimtari hulumtuese-shkencore.  

Aktvendim për regjistrim në Regjistrin e subjekteve të 
cilat kryejnë veprimtari hulumtuese-shkencore miraton 
ministri nëse janë plotësuar kushtet e parapara me këtë ligj. 

 
Baza e të dhënave për veprimtari  

hulumtuese-shkencore  
Neni 54 

Për përcjelljen  e veprimtarisë hulumtuese-shkencore 
në Republikën e Maqedonisë, Ministria siguron kushte për 
formim dhe sigurim të:  

- bazave së të dhënave për veprimtari hulumtuese-
shkencore, 

- bazave të të dhënave për veprimtari hulumtuese-
shkencore dhe bashkëpunëtorëve, 

- bazave të të dhënave për programe hulumtuese-
shkencore dhe projekte (vendase dhe ndërkombëtare), dhe 

- bazave të të dhënave për bibliografit e hulumtimeve 
shkencore. 

Bazat e të dhënave formohen dhe mirëmbahen në 
korniza të sistemit nacional informativ për veprimtarin 
hulumtuese-shkencore dhe sistemin nacional bibliotekar - 
informativ. 

Ministri  e përcakton mënyrën dhe procedurën për 
mbajtjen e bazave të të dhënave. 

Institucionet hulumtuese-shkencore janë të obliguara të 
dorëzojnë të dhëna për bazën e të dhënave që e mban 
Ministria.  

Regjistrimi në Regjistrin qendror të Republikës  
së Maqedonisë  

Neni 55 
Pas konstituimit dhe zgjedhjes së organeve të institucionit 

publik shkencor, institucionit të përzier shkencor dhe 
institucionit privat shkencor bëhet regjistrimi i institucionit 
publik shkencor, institucionit të përzier shkencor, institucionit 
privat shkencor dhe hulumtuesit të pavarur në Regjistrin 
Qendror, me çka përfiton cilësi të personit juridik. 

  
Ndryshimet statusore  

Neni 56 
Institucioni shkencor publik, me pajtimin paraprak të 

themeluesit, mund të bashkojë, ndajë ose bashkëngjitë, nën 
kushte dhe mënyrë të përcaktuar me ligj dhe Statut të 
institucionit. 

Themeluesi mund të vendosë që një pjesë nga 
institucioni publik (njësi organizative) të bashkohet me 
institucion tjetër ose të organizohet si institucion publik 
shkencor. 

Institucioni i përzier, me pajtimin paraprak të 
bashkëthemeluesve, mund të bashkojë, ndajë ose 
bashkëngjitë, nën kushte dhe mënyrë të përcaktuar me ligj 
dhe Statut të institucionit. 

 
XIII. AUTORIZIMET PËR DISPOZITAT NËNLIGJORE 

 
Neni 57 

Autorizohet ministri të miratojë dispozita nënligjore për: 
- procedurën dhe kriteret më të afërta për financim dhe 

mbikëqyrje të programeve vjetore për veprimtarit 
hulumtuese-shkencore të subjekteve të veprimtarisë 
hulumtuese-shkencore, 

- mënyrën dhe procedurën për financim të projekteve 
hulumtuese-shkencore përkatësisht programeve, 

- procedurën dhe kriteret më të afërta për 
bashkëfinancimin e veprimtarisë botuese, 

- mënyrën dhe procedurën për financim, krijim dhe 
përsosje të kuadrove hulumtuese-shkencore, 

- mënyrën dhe procedurën për zgjedhje në titull më të 
lartë shkencorë, 
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- procedurën dhe kriteret më të afërta për zgjedhje të 
parakohshme në titull shkencorë dhe bashkëpunëtor, dhe 

- mënyrën dhe procedurën e mbajtjes së bazës së të 
dhënave.             

XIV. MBIKËQYRJA 
 

Neni 58 
Mbikëqyrjen mbi zbatimin e dispozitave të këtij ligji e 

kryhen Ministria.  
 

XV. DISPOZITAT PËR KUNDËRVAJTJE 
 

Neni 59 
Gjobë në shumë prej 1 000 deri në 2 500 euro me 

kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet kundërvajtje 
personit juridik, nëse: 

- shfrytëzon emrin e subjektit të veprimtarisë 
hulumtuese-shkencore, ndërsa nuk i plotëson kushtet e 
subjektit për kryerjen e veprimtarisë hulumtuese-shkencore 
në pajtim me  këtë ligj (nenet 15, 16, 17, 18 dhe 19), 

- zbaton statut për të cilin nuk është marrë pajtim nga 
organi kompetent (neni 21), 

- bën zgjedhje të personave në tituj shkencorë dhe 
bashkëpunëtor në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji 
(nenet 35-44), 

- nuk paraqet të dhëna për bazën e të dhënave që e 
mban Ministria (neni 54 paragrafi 4) dhe 

- bën ndryshime statusore pa pajtimin e themeluesit 
(neni 56). 

Gjobë në shumë prej 500 deri në 1 000 euro me 
kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet personit përgjegjës 
në personin juridik për kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij 
neni. 

 
Neni 60 

Procedurën për kundërvajtje për kundërvajtjet e 
parapara me këtë ligj e mban gjykata kompetente. 

Para parashtrimit të kërkesës për ngritjen e procedurës 
për kundërvajtje për kundërvajtjet e parapara me këtë ligj, 
Ministria mban procedurë për barazim në pajtim me Ligjin 
për kundërvajtjet. 

 
XVI. DISPOZITAT KALIMTARE DHE 

PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 61 
Instituti për Histori Nacionale - Shkup, Instituti për 

Gjuhë Maqedonase ''Kërste Misirkov'' - Shkup, Instituti për 
Folklor ''Marko Cepenkov'' - Shkup, Instituti për Literaturë 
Maqedonase - Shkup, Instituti për Kulturë të Vjetër Sllave 
- Prilep, Instituti për Trashëgimi Kulturore Shpirtërore të 
Shqiptarëve - Shkup dhe Enti i Hidrobiologjisë – Ohër me 
hyrjen në fuqi të këtij ligji vazhdojnë të punojnë si 
institucione publike shkencore. 

 Instituti për Hulumtime Sociologjike dhe Politike - 
Juridike - Shkup, Instituti për Blegtori - Shkup, Instituti 
Bujqësor - Shkup, Instituti për Inxhinieri Tërmetesh dhe 
Inxhinieri Sizmologjike - Shkup, Instituti Ekonomik - 
Shkup, Institut për Duhan - Prilep dhe Instituti për Kultura 
Bujqësore Jugore -Strumicë, me hyrjen në fuqi të këtij ligji 
vazhdojnë të punojnë si njësi të drejtuara ndaj shkencës  
(instituteve shkencore) të universiteteve publike. 

Institucionet publike shkencore nga paragrafi 2 i këtij 
neni, në pajtim me dispozitat e këtij ligji dhe Ligjit për 
arsim sipëror, ndërsa me pëlqim paraprak të themeluesit 
dhe Statusit, më së voni deri më 31 dhjetor 2008, mund të 
bashkohen, ndahen ose bashkëngjiten me universitetet 
publike ose të fillojnë me transformimin në përputhje me 
Ligjin për institucionet. 

Neni 62 
Institucionet tjera shkencore dhe hulumtuesit e pavarur të 

themeluar në bazë të Ligjit për veprimtari hulumtuese-shkencore 
(''Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë'', numër 13/1996 
dhe 29/2002 janë të detyruara që në afat prej gjashtë muajsh nga 
dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji t'i harmonizojnë aktet e tyre, 
organizimin dhe punën e tyre me dispozitat e këtij ligji . 

Për plotësimin e kushteve nga paragrafi 1 i këtij neni, 
ministri miraton aktvendim, me çka bëhet regjistrimi në 
Regjistrin e subjekteve të veprimtarisë hulumtuese-
shkencore. 

Subjektet e veprimtarisë hulumtuese-shkencore të cilat 
në afatin e paraparë në paragrafin 1 të këtij neni nuk do t'i 
plotësojnë kushtet e nevojshme, nuk regjistrohen në 
regjistër, përkatësisht e humbin statusin e subjektit të 
veprimtarisë hulumtuese-shkencore.  

Neni 63 
Zgjedhjet në tituj shkencorë dhe bashkëpunëtor të 

filluara para ditës së hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të 
mbarojnë në pajtim me procedurën e përcaktuar me Ligjin 
për veprimtari hulumtuese-shkencore (''Gazeta zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë'', numër 13/1996 dhe 29/2002)  

 
Neni 64 

Qeveria në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi 
të këtij ligji do të emërojë kryetar dhe anëtar të Këshillit. 

 
Neni 65 

Ministri në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi 
të këtij ligji do të emërojë kryetar dhe anëtar të Këshillit.  

 
Neni 66 

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë në afat prej një 
viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji do ta miratojë 
Programin nacional për veprimtari hulumtuese-shkencore 
të Republikës së Maqedonisë. 

 
Neni 67 

Titujt shkencorë dhe bashkëpunëtorë të përcaktuara në 
Ligjin për veprimtari hulumtuese-shkencore (''Gazeta 
zyrtare e Republikës së Maqedonisë'', numër 13/1996 dhe 
29/2002 janë ekuivalentë me titujt mësimorë-shkencorë të 
rregulluar me Ligjin për arsim sipëror. 

Titujt shkencorë dhe bashkëpunëtorë të fituar në bazë të 
ligjit nga paragrafi 1 i këtij neni, u përgjigjen titujve vijues të 
përcaktuar me ligjin që ka të bëjë me arsimin sipëror: këshilltar 
shkencor - profesor ordinar; bashkëpunëtor i lartë shkencor - 
profesor inordinar; bashkëpunëtor shkencor - docent dhe 
bashkëpunëtor në veprimtarinë hulumtuese-shkencore - 
bashkëpunëtor në arsimin sipëror.   

Neni 68 
Ministri do t'i miratojë dispozitat nënligjore të parapara me këtë 

ligj në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
Deri në hyrjen në fuqi të dispozitave nënligjore nga 

paragrafi 1 i këtij neni do të zbatohen dispozitat ekzistuese 
nëse nuk janë në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji. 

 
Neni 69 

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji shfuqizohet Ligji 
për mbajtjen e evidencës në sferën e punës shkencore, 
kulturore-arsimore dhe teknike jashtë vendit (“Fleta zyrtare 
e RSFJ-së'', numër 4/1978) dhe shfuqizohet Ligji për 
veprimtari hulumtuese-shkencore (''Gazeta zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë'', numër 13/1996 dhe 29/2002). 

 
Neni 70 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në 
"Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
783. 

Врз основа на член 14 став 3 од Законот за обезбе-
дување на лица и имот („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 80/99 и 66/2007), министерот за вна-
трешни работи донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИ-
ЈАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА И ИМОТ И 

НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ  
Член 1 

Во Правилникот за образецот на легитимацијата за обез-
бедување на лица и имот и начинот на нејзиното издавање 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 41/2000), 
во член 2 став 1, зборовите „со темно сина боја" се бришат. 

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Легитимацијата од ставот 1 на овој член, што се 

издава на работниците кои вршат обезбедување на ли-
ца и имот во правно лице регистрирано за вршење на 
таа дејност во вид на давање на услуги, е со темно сина 
боја, а легитимацијата што им се издава на работници-
те кои вршат обезбедување на лица и имот во правно 
лице кое обезбедувањето на лица и имот го врши за 
сопствени потреби, е со црвена боја."  

Ставот 2 станува став 3.            
Член 2 

Членот 3 се менува и гласи: 
„Предниот дел на легитимацијата содржи: Симбол 

на Комората, назив на органот што ја издава легитима-
цијата –„Комора на Република Македонија за обезбе-
дување на лица и имот", назив „легитимација за обез-
бедување", место за впишување на број на легитимаци-
јата, назив на правното лице регистрирано за вршење 
на дејност обезбедување на лица и имот во вид на дава-
ње на услуги, односно правното лице кое обезбедува-
њето на лица и имот го врши за сопствени потреби, 
име и презиме на носителот на легитимацијата, место 
за фотографија со димензии 3 х 2,5 см., место за потпис 
на претседателот на Комората и место за печат. 

Задниот дел на легитимацијата содржи: отпечатен текст 
„Носителот на оваа легитимација е овластен да ги 
извршува работите предвидени со Законот за обезбедување 
на лица и имот", место за впишување на единствен матичен 
број на граѓанинот и крвна група на носителот на 
легитимацијата и датум на издавање на легитимацијата."  

Член 3 
Во член 4 став 1, зборовите „се доставува" се заменуваат 

со зборовите „правните лица регистрирани за вршење на 
дејност обезбедување на лица и имот во вид на давање на 
услуги, односно правните лица кое обезбедувањето на лица 
и имот го вршат за сопствени потреби го доставуваат". 

Во став 2, по алинеја 1, се додава нова алинеја 2 која гласи: 
„- дозвола за работа издадена од Министерството за 

внатрешни работи;".  
Алинејата 2 , која станува алинеја 3 се менува и 

гласи: 
„- доказ за заснован работен однос;". 
По алинејата 3 која станува алинеја 4, се додаваат 

две нови алинеи 5 и 6 кои гласат: 
„- доказ дека со правосилна пресуда или со право-

силна одлука на прекршочен орган не му е изречена 
казна или прекршочна санкција забрана на вршење 
професија, дејност или должност; 

- лекарско уверение за општа здравствена состојба." 
Алинеите 4 и 5, стануваат алинеи 7 и 8.  

Член 4 
Во член 5 став 1, зборовите „за тоа веднаш ја изве-

стува" се заменуваат со зборовите „ правните лица ре-
гистрирани за вршење на дејност обезбедување на лица 
и имот во вид на давање на услуги, односно правните 
лица кое обезбедувањето на лица и имот го вршат за 
сопствени потреби за тоа веднаш ја известуваат". 

Член 5 
Прилогот број 1 се заменува со нов Прилог број 1 

кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 6 
Правните лица регистрирани за вршење на дејност 

обезбедување на лица и имот во вид на давање на услу-
ги и правните лица кое обезбедувањето на лица и имот 
го вршат за сопствени потреби, во рок од шест месеци 
од денот на влегувањето во сила на овој правилник 
поднесуваат барање до Комората за замена на легити-
мациите. 

 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија".  

 
   Бр. 13.1-20200/1                    Министер 
27 март 2008 година         за внатрешни работи,  

     Скопје                     м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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784. 
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за обезбе-

дување на лица и имот („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 80/99 и 66/2007), министерот за вна-
трешни работи донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИДОВИТЕ И ТИПОВИТЕ НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ 
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПРАВНИТЕ ЛИЦА КОИ ВРШАТ 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА И ИМОТ И БРОЈОТ НА  

ЧАСОВИ ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ ВО ГАЃАЊЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат видовите и ти-

повите на огнено оружје за потребите на правните лица 
кои вршат обезбедување на лица и имот, како и бројот 
на часови за оспособување во гаѓање на работниците 
кои вршат обезбедување на лица и имот (во натамош-
ниот текст: работниците за обезбедување). 

 
Член 2 

Правните лица кои вршат обезбедување на лица и 
имот, за потребите на обезбедување, можат да ги наба-
вуваат следните видови и типови на огнено оружје: 

1. пиштол со рабно палење или пиштол со вкупна дол-
жина поголема или еднаква на 28 см., согласно член 4 став 5 
точка 3 од Законот за оружјето („Службен весник на 
Република Македонија" бр. 7/2005, 47/2006 и 42/2007) и член 
3 точка 4 од Правилникот за видовите на оружје кои можат 
да се набавуваат врз основа на одобрение и за значењето на 
оддлени видови на оружје од А и Д категории („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 51/2007); 

2. полуавтоматска пушка со жлебена цевка – кара-
бин и полуавтоматска пушка со нежлебена цевка – сач-
марка, согласно член 4 став 5 точка 2 од Законот за 
оружјето („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 7/2005, 47/2006 и 42/2007) и член 3 точка 3 од Пра-
вилникот за видовите на оружје кои можат да се наба-
вуваат врз основа на одобрение и за значењето на одд-
лени видови на оружје од А и Д категории („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 51/2007). 

Во зависност од видот на обезбедувањето што го 
врши правното лице, се користи соодветен вид и тип на 
огнено оружје од став 1 на овој член. 

 
Член 3 

Работниците за обезбедување кои вршат обезбедување 
на лица и имот можат да бидат вооружени со огненото 
оружје од член 2 став 1 точка 1 на овој правилник.  

По исклучок од став 1 на овој член, работниците за обез-
бедување можат да бидат вооружени со огнено оружје од 
член 2 став 1 точка 2 на овој правилник, кога обезбедуваат:  

-објекти од витално значење надвор од населено 
место, на отворен простор и 

- транспорт на пари и други вредносни пратки. 
 

Член 4 
Работниците кои вршат обезбедување на лица и 

имот на јавни места, како и обезбедување на јавни ма-
нифестации, спортски, политички и културно - умет-
нички настани, не се вооружени со огнено оружје. 

Член 5 
Работниците за обезбедување се оспособуваат за га-

ѓање со огненото оружје од член 2 став 1 на овој пра-
вилник, во траење од шест часа во рамките на обуката. 

 
Член 6 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за видовите и типо-
вите на огнено оружје за потребите на правните лица 
кои вршат обезбедување на лица и имот и бројот на ча-
сови за оспособување во гаѓање („Службен весник на 
Република Македонија" бр.41/2000). 

 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија ". 

 
   Бр. 13.1-20201/1      Министер 
27 март 2008 година             за внатрешни работи,  

    Скопје                    м-р Гордана Јанкулоска, с.р.  
__________ 

785. 
Врз основа на член 9 став 5 од Законот за обезбедување 

на лица и имот („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 80/99 и 66/2007), министерот за внатрешни работи донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРОГРАМАТА И НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ 
НА СТРУЧЕН ИСПИТ И ОСПОСОБУВАЊЕТО 
НА ФИЗИЧКИТЕ ЛИЦА ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА  

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА И ИМОТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува програмата и на-

чинот на полагање на стручен испит, како и оспособу-
вањето на физичките лица за вршење работи на обезбе-
дување на лица и имот. 

 
Член 2 

Оспособувањето на лица за вршење работи на обез-
бедување на лица и имот се спроведува според Програ-
ма за оспособување и полагање на стручен испит за вр-
шење на работи на обезбедување на лица и имот (во 
натамошниот текст: Програма), која е утврдена во при-
лог број 1 и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Програмата се состои од теоретски и практичен 
дел, кои опфаќаат: 

А. Теоретски дел: 
1. Закон за обезбедување на лица и имот („Службен 

весник на Република Македонија" бр. 80/99 и 66/2007) 
и Закон за оружјето („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 7/2005, 47/2006 и 42/2007); 

2. Кривично право (општ и посебен дел) и кримина-
листика; 

3. Овластувања на работниците за обезбедување, 
тактика во вршење работи на обезбедување и организа-
ција на работите на обезбедување;  

4. Противпожарна заштита и техничка заштита; 
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5. Прва помош и самоодбрана. 
Б. Практичен дел 
1. Гаѓање и ракување со огнено оружје. 
 

Член 4 
Кандидатот за оспособување за вршење на работи на 

обезбедување на лица и имот поднесува пријава за оспособу-
вање до Комората на Република Македонија за обезбедување 
на лица и имот (во натамошниот текст: Комората).  

Формата и содржината на пријавата од ставот 1 на 
овој член се утврдени во прилог број 2 кој е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 5 

Оспособувањето на кандидатите за вршење на ра-
боти на обезбедување на лица и имот се спроведува во 
траење од 40 часови и се извршува во градовите: Скоп-
је, Тетово, Охрид и Штип. 

Оспособувањето на кандидатите во градовите Тето-
во, Охрид и Штип се врши кога има пријавено најмал-
ку 20 кандидати. 

 
Член 6 

По завршување на оспособувањето, од страна на Комора-
та се издава на кандидатот потврда за оспособеност за вршење 
на работи на обезбедување на лица и имот, која е утврдена во 
прилог број 3 и е составен дел на овој правилник. 

Кандидатот може да се пријави за полагање на 
стручен испит во рок од најмногу шест месеци од де-
нот на издавање на потврдата од ставот 1 на овој член. 

 
Член 7 

Кандидатот за полагање на стручен испит поднесу-
ва пријава за полагање на стручен испит до Комората.  

Формата и содржината на пријавата од ставот 1 на 
овој член се утврдени во прилог број 4 кој е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 8 

Стручниот испит се спроведува во два дела, теорет-
ски и практичен дел. 

Кандидатот, прво го полага теоретскиот дел од 
Програмата. 

Кандидатот кој го положил теоретскиот дел од 
Програмата, го полага практичниот дел од Програмата, 
во ден кој ќе го определи комисијата. 

 
Член 9 

Стручниот испит се полага пред комисија формирана од 
министерот за внатрешни работи, за време од две години. 

Комисијата е составена од пет члена и нивни заме-
ници од кои два члена и двајца заменици на членовите 
по предлог на Комората и три члена и тројца заменици 
на членовите од Министерството за внатрешни работи. 

 
Член 10 

Член и заменик член на комисијата за полагање на 
стручен испит може да биде лице со завршено најмал-
ку високо образование и со соодветно стручно искус-
тво од областа на обезбедувањето. 

 
Член 11 

Успехот на кандидатот при полагање на теоретски-
от дел од стручниот испит се оценува со: 

- „го положи теоретскиот дел од стручниот испит" - 
доколку кандидатот ги положил сите предмети од тео-
ретскиот дел од Програмата; 

- „се упатува на поправен испит" – доколку канди-
датот не положил најмногу два предмети од теоретски-
от дел од Програмата или 

- „не го положи теоретскиот дел од стручниот ис-
пит" – доколку кандидатот не положил најмалку три 
предмети од теоретскиот дел од Програмата. 

Комората го известува кандидатот за постигнатиот 
успех од став 1 на овој член. 

Кандидатот од ставот 1 алинеја 2 на овој член може да 
полага поправен испит за неположените предмети, во рок не 
пократок од еден месец, ниту подолг од три месеци од денот 
на приемот на известувањето од ставот 2 на овој член. 

Кандидатот, кој во рокот определен во ставот 3 на овој 
член не се пријави за поправен испит, не се појави на 
поправен испит или на поправниот испит не покаже задово-
лителни резултати, се смета дека испитот не го положил. 

Кандидатот кој не го положил стручниот испит мо-
же повторно да полага, најрано 30 дена од денот на 
приемот на известувањето од ставот 2 на овој член. 

 
Член 12 

За спроведувањето на теоретскиот дел од стручниот 
испит, комисијата од член 9 став 1 на овој правилник 
изготвува извештај за спроведен теоретски дел од 
стручниот испит, кој е утврден во прилог број 5 и е со-
ставен дел на овој правилник. 

 
Член 13 

Практичниот дел од стручниот испит се полага 
пред комисија на Министерството за внатрешни работи 
составена од полициски службеници, по претходно 
поднесено барање од Комората. 

За положен практичен дел од стручниот испит, од 
страна на комисијата од став 1 на овој член на кандида-
тот се издава потврда за оспособеност за ракување со 
огнено оружје, која е утврдена во прилог број 6 и е со-
ставен дел на овој правилник. 

 
Член 14 

На кандидатот кој го положил стручниот испит од 
страна на Комората се издава уверение за положен 
стручен испит. 

Формата и содржината на уверението од ставот 1 на 
овој член, се утврдени во прилог број 7 кој е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 15 

Со денот на отпочнувањето на примената на овој 
правилник престанува да важи Правилникот за програ-
мата и начинот на полагање на стручен испит за врше-
ње работи на обезбедување на лица и имот („Службен 
весник на Република Македонија" бр.41/2000). 

 
Член 16 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија", а ќе се применува по три месеци од денот 
на неговото влегување во сила.   

 
    Бр. 13.1-20202/1                  Министер 
27 март 2008 година            за внатрешни работи,  

     Скопје                    м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
786. 

Врз основа на член 8 став 1 од Законот за безбед-
ност на храната и на производите и материјалите што 
доаѓаат во контакт со храната („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 54/2002 и 84/2007), член 50 
став 2 и член 51 став 2 од Законот за водите („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 4/98, 19/2000, 
42/05 и 46/06), министерот за здравство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ВОДАТА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат:  
- општите и посебните барања за безбедноста на во-

дата и тоа: вода за јавно снабдување со вода за пиење, 
вода која се употребува и/или вградува во храната во 
текот на нејзиното производство, подготовка или трет-
ман, пакувана вода и изворска вода; 

- начин на вршење на дезинфекција на водата за пи-
ење, 

- обемот, видот и методологијата на испитувањето 
на водите за пиење и границите над кои водите за пие-
ње не смеат да содржат штетни и опасни материи. 

 
Член 2 

Одредбите на овој правилник се применуваат на си-
те води  без оглед на нивното потекло во природна со-
стојба или после преработка на водата ако водата: 

- се испорачува како вода за пиење на местото на 
потрошувачка, 

- се употребува во производство и подготовка на 
храна и на  производите и материјалите што доаѓаат во 
контакт со храната, без оглед на начинот на кој влегува 
во технолошкиот процес, 

- се полни во цистерни, на славината на цистерната. 
 

Член 3 
Одредбите на овој правилник не се применуваат на: 
1)  природните минерални води кои се продаваат 

пакувани;  
2)  минералните води кои се користат во терапев-

тски цели на самиот извор; 
3)  водите кои се медицински производи; 
4) водата наменета за цели за кои надлежните држа-

ни органи утврдиле дека квалитетот на водата нема 
влијание на здравјето на потрошувачите и 

5) водата од индивидуално водоснабдување што 
обезбедува во просек помалку од 10 m3 вода дневно 
или се користи од помалку од 20 лица или од пет дома-
ќинства. 

По исклучок од став 1 точка 5) од овој член ако од 
било кои причини дојде до нарушување на безбедноста 
на водата за пиење и од индивидуалните водоснабдува-
ња, надлежниот државен орган ги презема мерките 
пропишани со овој правилник и за тоа го известува на-
селението. 

 
Член 4 

Одредени изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

1. „Вода за пиење“ е: 
а) секоја вода, во својата првобитна состојба или по 

третман, наменета за пиење, готвење, подготовка на 
храна или за други намени во домаќинството, без оглед 
на тоа од каде потекнува и дали се снабдува од водо-
водна мрежа, од цистерна или пакувана вода, 

б) водата што се користи во производството, прера-
ботката, конзервирањето или во прометот на храната 
наменета за  конзумирање од страна на луѓето, освен 

доколку надлежните државни органи потврдат дека 
безбедноста на водата не може да влијае на безбедно-
ста на храната во нејзината готова форма;  

2. „Мостра на вода“  е количина на вода земена ед-
нократно на едно место, по пропишана методологија 
заради лабораториска анализа; 

3. „Анализа на вода“ е одредување на физичко-хе-
миски, микробиолошки и други својства на водата за-
ради утврдување на нејзината безбедност; 

4. „Извориште“ е место на кое се зафаќа вода зара-
ди јавно водоснабдување на населението (извор, капта-
жен бунар, дел од река или езеро, акумулација), или за-
ради пакување; 

5. „Водовод“ е систем за снабдување на население-
то на вода за пиење кој има уредено и заштитено изво-
риште, каптажа, резервоар и водоводна мрежа; 

6. „Водоводна мрежа“ е систем на водоводни цевки 
со кои се транспортира водата од каптажата или уред 
за пречистување на водата до резервоарот и  до потро-
шувачите. Хидрантите и вентилите се составен дел на 
водоводната мрежа; 

7. „Внатрешна мрежа за снабдување“ е систем на 
цевки, вентили и други приклучоци  кои се инсталира-
ни помеѓу чешмите кои нормално се користат за човеч-
ка употреба и дистрибутивната мрежа на правното ли-
це кое врши снабдување со вода за пиење; 

8. „Еквивалент жител“ (во натамошен текст: ЕЖ) е 
просечна потрошувачка на вода по жител од 200 л/ден,  
која се пресметува на следниов начин:  

  
просечно дневно производство во тек на 1 година 

(литри/ден) 
ЕЖ = --------------------------------------------------------------- 

200  литри/ден 
9.  „Акцидентно загадување на водата“ е нагло про-

дирање на штетни и опасни материи и микроорганизми 
во количини кои можат да бидат штетни или опасни по 
здравјето на луѓето во извориштето или водоснабди-
телните објекти, како последица на човечка активност; 

10.  „Вонредна околност” е состојба предизвикана 
од елементарни непогоди и други несреќи или после 
акцидентно загадување на извориштето или водоводот 
која ја прогласува надлежен орган, кога може да се 
применуваат норми за вода за пиење кои се применува-
ат во вонредни состојби; 

11. „Хигиенско-епидемиолошка индикација“ е со-
стојба која укажува на можност да дојде до загадување 
на водата со микробиолошки, физички, хемиски и ра-
диоактивни супстанци, поради техничка состојба на 
објектот за водоснабдување, состојбата на околината, 
елементарни непогоди и други несреќи, акцидентни за-
гадувања и епидемиолошки состојби; 

12. „Нов зафат на вода” е извориште кое се планира 
за јавно водоснабдување со вода за пиење на население 
или се вклучува во постоечки водовод; 

13. „Пакувана вода” е природна минерална вода, из-
ворска и друга пакувана  вода во оригинална амбалажа 
со специфични природни физичко-хемиски, микробио-
лошки и радиолошки особини, која е од хигиенски кап-
тиран извор обезбеден со санитарно-заштитни зони и 
директно од извориштето се полни во стерилна амбала-
жа и истата може да биде пуштена во промет во шиши-
ња или садови кои нема да влијаат на нејзината безбед-
ност; 

14. „Изворски води“ се води кои се наменети за 
конзумирање од страна  на луѓето во нивната природна 
состојба, кои се полнат на извориштето, не се пречи-
стуваат и се наменети да бидат пуштени во промет во 
шишиња или садови кои нема да влијаат на безбедно-
ста на пакуваната изворска вода; 

15. „Други пакувани води“ се оние води кои се на-
менети за конзумирање од страна на   луѓето, не се 
природни минерални и изворски води и се наменети да 
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бидат пуштени во промет во шишиња или садови кои 
нема да влијаат на безбедноста на пакуваната вода;  

16. „Дезинфекција на водата за пиење“ е примена 
на физички и хемиски средства, со што се обезбедува 
водата за пиење да не содржи (или да ги сведе во гра-
ница на дозволеното) микробиолошки и биолошки ма-
терии, штетни по здравјето на луѓето; 

17. „МДК“ е максимално дозволени концентрации 
на параметри во водата; 

18. „Јавно водоснабдување на населението со вода 
за пиење” е снабдување со вода на повеќе од пет дома-
ќинства, односно повеќе од 20 жители,  снабдување од 
сопствени објекти на правни лица кои произведуваат 
и/или вршат промет на храна и снабдување на јавни об-
јекти (образовно, воспитни и здравствени установи, ту-
ристичко-угостителски, сообраќајни и др.);  

19. „Санитарно заштитна зона” е просторот кој се 
утврдува околу извориштето за снабдување со вода за 
пиење (бунари и каптажи за зафат на подземни води, 
зафат на речен тек и акумулација), уреди за пречисту-
вање, резервоари и главен цевовод со цел за заштита на 
безбедноста на водата за пиење од намерно или случај-
но загадување, како и други штетни влијанија; 

20. „Радиоактивност” е особина на одделни елемен-
ти или нивни соединенија спонтано да емитираат ради-
оактивни честици со ослободување на енергија; 

21. „Безбедност на водата за пиење” е безбедна во-
да за пиење наменета за конзумирање од страна на чо-
векот што не содржи микроорганизми, биолошки мате-
рии, физички и хемиски супстанции и радиоактивни 
особини кои се штетни по здравјето на човекот, како и 
да одговара во однос на органолептичките својства на 
водата за пиење. 

 
Член  5 

Правното лице кое врши снабдување со вода за пи-
ење или  производство на пакувани води треба да има 
организиран систем на самоконтрола врз основа на 
HACCP принципите за процена на ризиците на критич-
ни контролни точки, кој овозможува определување на 
критичните точки во целокупниот систем за испорака 
на водата, односно треба да се определат места и заче-
стеност на земање мостри на водата  од овие места. 

Внатрешната контрола над безбедноста на водата ја 
врши правното лице од став 1 на овој член, во својата 
акредитирана лабораторија или во друга акредитирана 
лабораторија. 

 
II. ОПШТИ И ПОСЕБНИ БАРАЊА  
ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ВОДАТА  

1. Вода за пиење 
 

Член 6 
Барањата за безбедност на водата за пиење треба да 

бидат исполнети: 
- на местото на потрошувачка на водата за пиење, 
- во објектите за производство и промет на храна и 

на производите и материјалите што доаѓаат во контакт 
со храната, на местото каде што водата се користи во 
производството и прометот, 

- на славината на цистерната ако се користи како 
вода за пиење, 

- за пакуваната вода која се пушта во промет на место-
то каде што водата се полни во шишиња или садови.   

Член 7 
За безбедна вода за пиење се смета водата која: 
- не содржи микроорганизми, паразити и нивни раз-

војни форми во број кој преставува опасност по здрав-
јето на луѓето, 

- не содржи супстанции во концентрации кои сами 
или заедно со други супстанции представуваат опас-
ност по здравјето на луѓето, 

- соодветствува со МДК дадени во  Прилог бр.1 од 
овој правилник. 

 
Член 8 

При изборот на вода за пиење, секогаш има предност 
водата на која не и е потребна претходна обработка. 

На водата за пиење не треба да и се додаваат ника-
кви материи, освен ако не бара  постапкaта на прерабо-
тка или дезинфекција. 

 
Член 9 

Предметите и материјалите што доаѓаат во контакт 
со водата за пиење не треба да имаат влијание на нејзи-
ната безбедност. 

 
Член 10 

Сите изворишта на вода за пиење наменети за упо-
треба на човекот и сите водоснабдителни објекти треба 
да бидат заштитени од случајно или намерно загадува-
ње и други влијанија кои можат да ја загрозат безбед-
носта на водата за пиење. 

 
Член 11 

Сите правни лица кои вршат снабдување со вода за 
пиење и правните лица кои употребуваат вода за пиење 
од сопствени извори треба да испорачуваат безбедна 
вода за пиење согласно одредбите на овој правилник. 

 
2. Пакувана вода 

 
Член 12 

Пакуваните води се сметаат за безбедни доколку не 
содржат било какви микроорганизми или паразити или 
не содржат супстанции кои според бројноста или кон-
центрацијата претставуваат потенцијална опасност по 
здравјето на луѓето. 

 Пакуваните води треба да ги исполнуваат мини-
малните услови утврдени во Прилог бр. 2  од овој пра-
вилник. 

Член 13 
На пакуваната вода за пиење редовно се врши осно-

вен и периодичен преглед. 
По исклучок од став 1 од овој член се вршат и дру-

ги прегледи во услови на постоење хигиенско епидеми-
олошки индикации. 

Зачестеноста на земање на мостри за анализа на па-
куваната вода од објектот за производство во текот на 
една календарска година е дадена во  Прилог бр. 3, Та-
бела 2 од овој правилник.  

            
Член 14 

Означувањето на пакуваната вода напишано на ма-
кедонски јазик, треба да содржи: 

- име на пакуваната вода; 
- назив на трговското друштво кое ја произведува 

водата; 
- датум на полнењето и рок на употреба или “упо-

требливо до”; 
- нето количество;  
- задолжителни податоци за означување добиени со 

хемиска анализа на водата во mg/l - минерализација 
(натриум, калиум, калциум, магнезиум, хлориди, сул-
фати, бикарбонати и сув остаток на 180оС) и јаглерод 
диоксид;        

- ако водата е третирана со озон збогатен воздух, на 
означувањето треба да пишува “озонирана”;  

- означувањето треба да биде лесно уочливо, јасно 
и читливо. Тоа не треба да содржи ознаки, слики или 
цртежи кои би можеле да го доведат во заблуда потро-
шувачот во поглед на потеклото, составот, својствата, 
намената и дејството на водата;  

- реден број од регистарот на производители на  Ди-
рекцијата за храна.            
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3. Изворска вода 
 

Член 15 
Хемискиот состав на основните состојки, темпера-

турата и други значајни услови за изворската вода тре-
ба да бидат стабилни и во границите на природно коле-
бање, односно не треба да бидат изменети во текот на 
експлоатацијата. 

Зачестеноста на земање на мостри за анализа на из-
ворската вода е дадена во Прилог бр. 3, Табела 2 од 
овој правилник. 

 
Член 16 

Изворската вода треба да има карактеристичен со-
став на поедини минерални соли, присуство на микрое-
лементи и да има своја постојаност во составот и тем-
пературата во различни годишни сезони, како и бакте-
риолошка, паразитолошка, физичко-хемиска и радио-
лошка безбедност. 

Карактеристиките од став 1 на овој член, кои на из-
ворската вода и даваат одредени својства, се утврдува-
ат врз основа на: 

- геолошките и хидролошките испитувања на тере-
нот; 

- физички, хемиски, физичко-хемиски, бактериоло-
шки, паразитолошки анализи, анализи на резидуи од 
пестициди и радиолошки анализи. 

 
Член 17 

Изворската вода треба да ги исполнува следниве 
посебни барања: 

- да се зафаќа директно од природни или каптирани 
изворишта од подземните води; 

- да се полни единствено со опрема и во садови во 
оригинална амбалажа дозволени за прехранбена упо-
треба според прописите  за безбедност на храната и на 
производите и материјалите што доаѓаат во контакт со 
храната, заради  обезбедување на безбедноста на вода-
та; 

- да се полни блиску до местото на извориштето со 
вообичаени мерки за хигиенска претпазливост, при 
што доводот на изворската вода да се врши со цевко-
вод; 

- амбалажата во која се полни изворската вода тре-
ба да биде од материјал кој не менува ниту едно од 
својствата на водата; 

- материјалот од којшто се направени цевководите 
не треба да испушта токсични материи во изворската 
вода; 

- да не се врши никаков третман, освен утврдените 
во член 7 од Правилникот за посебните барања за без-
бедност на природната минерална вода. 

 
Член 18 

Опремата за експлоатација на изворската вода тре-
ба да биде инсталирана на начин на кој ќе се избегне 
можност за било каква контаминација и да се зачуваат 
нејзините својства, кои се совпаѓаат со својствата кои 
водата ги поседува на извориштето. 

Извориштето треба да биде заштитено од ризик на 
загадување,а ретенциониот резервоар или сливањето 
на вода, цевките и резервоарите треба да бидат од ма-
теријал кој е погоден за експлоатација на вода и изгра-
ден на начин кој спречува било какви измени на хеми-
ска, физичко-хемиска или микробиолошка промена на 
водата. 

Инсталациите наменети за експлоатација на извор-
ската вода, особено погонот за миење и пакување, тре-
ба да ги исполнуваат хигиенските услови. 

Со садовите во кои се пакува изворската вода треба 
да се постапува или да бидат произведени така да се 
избегнат неповолни ефекти за микробиолошките и хе-
миските карактеристики на изворската вода. 

Транспортот на пакуваната изворска вода треба да 
се врши само во амбалажа, која е одобрена за дистри-
буција до крајниот потрошувач.   

Член 19 
Во изворските води, на извориштето, може да има 

до пет аеробни мезофилни бактерии во 1ml после инку-
бација на температура од 370C   во време од  24 часа, 
или 20 аеробни мезофилни бактерии во 1ml  после ин-
кубација на хранителен агар на температура од 20-220C 
во време од 72 часа. 

 После пакувањето на изворската вода, вкупниот 
број на аеробни мезофилни бактерии не треба да биде 
поголем од 20 на 1ml после инкубација на хранителен 
агар на температура од 370C   во време од  24 часа, или 
100 аеробни мезофилни бактерии во 1ml  после инку-
бација на хранителен агар на температура од 20-220C 
во време од 72 часа. Вкупниот број на аеробни мезо-
филни бактерии се одредува најдоцна 12 часа после 
полнењето на водата во амбалажа, со назнака да земе-
ната мостра била чувана на 4+10C. 

Изворската вода на извориштето и пуштена во промет, 
не треба да содржи патогени микроорганизми, паразити, 
Escherichia colli,  вкупни колиформни бактерии, Streptococcus 
fecalis и Pseudomonas aeruginosa во 250ml испитувана мостра, 
како и сулфиторедуцирачки клостридии (спорогени анаероб-
ни бактерии) во 50ml испитувана мостра. 

Методата за испитување на колиформните бакте-
рии, термотолерантните колиформни бактерии и 
Escherichia colli се врши според MKС ЕN ISO 9308-1 со 
мембран филтрација.      

Член 20 
Означувањето на изворската вода напишано на ма-

кедонски јазик, треба да содржи: 
- име на изворската вода; 
- назив на трговското друштво кое ја произведува 

водата; 
- место и име на извориштето;  
- датум на полнењето и рок на употреба или “упо-

требливо до”; 
- нето количество;  
- задолжителни податоци за означување добиени со 

хемиска анализа на изворската вода во mg/l - минера-
лизација (натриум, калиум, калциум, магнезиум, хло-
риди, сулфати, бикарбонати и сув остаток на 180оС) и 
јаглерод диоксид;        

- ако изворската вода е третирана со озон збогатен 
воздух, на означувањето треба да пишува “озонирана”;  

- означувањето треба да биде лесно уочливо, јасно 
и читливо. Тоа не треба да содржи ознаки, слики или 
цртежи кои би можеле да го доведат во заблуда потро-
шувачот во поглед на потеклото, составот, својствата, 
намената и дејството на изворската вода;  

- реден број од регистарот на производители на Ди-
рекцијата за храна.             

III. НАЧИН НА ВРШЕЊЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИЈА  
НА ВОДАТА ЗА ПИЕЊЕ  

Член 21 
Дезинфекција на водите за пиење се врши со при-

мена на физички и хемиски средства, со чие дејство се 
обезбедува водата за пиење да не содржи бактериоло-
шки и биолошки материи штетни по здравјето на луѓе-
то над дозволените граници.  

Член 22 
Постојана дезинфекција на водата за пиење се врши 

во сите објекти за водоснабдување.  
Член 23 

Правното лице кое врши снабдување со вода за пи-
ење и правното лице кое употребува вода за пиење од 
сопствени извори  треба да изврши дезинфекција, во 
сите објекти за водоснабдување и тоа ако: 
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- вкупниот број на колиформни бактерии е поголем 
од 10/во 100мл за затворени извори, 

- вкупниот број на колиформни бактерии е поголем 
од 50/во 100мл за отворени извори.  

Член 24 
Правното лице кое врши снабдување со вода за пи-

ење и правното лице кое употребува вода за пиење од 
сопствени извори, ако има потреба, пред дезинфекција-
та на водата за пиење употребуваат соодветна метода 
за пречистување која предвидува: 

- коагулација, 
- таложење, 
- филтрација. 
и други дејства во зависност од видот на сировата вода.                                                         

Член 25 
За дезинфекција на водата за пиење се користат 

следните хемиски и физички средства: 
- гасовит хлор, 
- течен натриум хипохлорид и други хлорни препарати, 
- хлор диоксид, 
- озон, 
- ултра-виолетови зраци и  
- превривање на водата. 
Кај објектите за јавно водоснабдување за 10.000 

ЕЖ или повеќе, или каде што потрошувачката на вода 
е поголема од 10 л/сек., ако за дезинфекција се приме-
нува методата на хлорирање, во секојдневни услови се 
користи гасовит хлор со соодветни уреди.  

Член 26 
Дезинфекцијата на водата за пиење со гасовит хлор, 

течен натриум хипохлорид и други хлорни препарати 
се врши по определување на хлорната потреба на вода-
та и со количество на резидуален хлор од 0,2- 0,30 
mg/l, не повеќе од 0,5 mg/l. 

Кај водоводите кои користат површинска  вода по-
крај испитувањето на концентрацијата на резидуалниот 
хлор треба да се контролираат и другите параметри кои 
се од важност за непречено одвивање на технолошкиот 
процес и со динамика која ја наложува процесот. 

Заради превентива од штетниот здравствен ефект 
кој произлегува од формирање на нуспродукти при де-
зинфекција на водaта за пиење кога pH е поголемо од 
8, при излезот на апаратот за хлорирање,  резидуалниот 
хлор треба да е помеѓу 0,8-1 mg/l. 

За водовод кој снабдува со вода за пиење повеќе од 100 
000 жители, количеството на резидуалниот хлор на излезот 
на уредот за хлорирање се следи преку автоматска 
амперметриска контрола со графичко регистрирање, а за 
водовод кој снабдува помалку од 100 000 жители 
резидуалниот хлор се следи со рутинска контрола секој час 
и за истата се води редовна документација.  

Член 27 
Контролата на резидуалниот хлор се врши секојд-

невно, по правило на места каде има постојана потро-
шувачка на вода за пиење со соодветна метода.  

 
Член 28 

Дезинфекција на водата за пиење со озон се врши 
со додавање озон со озонатор во водата во количество 
што може да се утврди по 5 минути од неговиот кон-
такт со водата. 

 По дезинфекција со озон се врши завршна дезин-
фекција со хлор. 

                                                                
Член 29 

 
Дезинфекцијата на водата за пиење со ултравиоле-

тово зрачење се врши со соодветни уреди кои продуци-
раат ултравиолетови зраци. Дезинфекцијата со ултра-
виолетови зраци се применува кај води за пиење чија 
матност е до 1,0 NTU.  

Член 30 
За дезинфекција на водата за пиење која содржи фе-

ноли може да се користи хлор диоксид, или други де-
зинфекциони средства кои со фенолот не создаваат со-
единенија со непријатен мирис и вкус. 

 
Член 31 

Во случаите кога за дезинфекција на водата за пие-
ње не е можна примена на хемиски средства или при-
мена на озон или ултравиолетови зраци се применува 
превривање на водата. 

                                        
Член 32 

Правнoтo лице кое врши снабдување со вода за пи-
ење треба да изврши дезинфекција: 

- пред предавање во употреба на јавен водовод; 
- пред предавање во употреба на дел од водоводна 

мрежа; 
- пред приклучување кон постојаниот јавен водос-

набдителен систем и  
- после поправки на дефекти на водоводната мрежа. 
Дезинфекцијата од став 1 од овој член се врши со: 
- 10 mg/l активен хлор за време од најмалку 24 часа;  
- 50 mg/l активен хлор за време од најмалку 12 часа; 
- 150 mg/l активен хлор за време од најмалку 30 минути. 
  По извршување на дезинфекцијата на објектот се 

врши испуштање на хиперхлорираната вода.                                            
 

Член 33 
Правнoтo лице кое врши снабдување со вода за пи-

ење кога за дезинфекција на водата применува гасовит 
хлор, хлор диоксид или озон, дезинфекцијата ја врши 
со посебна апаратура за таа намена која е сместена во 
соодветни простории - дезинфекциони станици. 

Дезинфекционите станици во кои се употребува гасовит 
хлор се сместуваат во првата санитарно заштитна зона. 

Заштитната облека, ракавици, чизми, заштитна ма-
ска и друга опрема која се употребува при интервенци-
ја при која се доаѓа во контакт со водата за пиење прет-
ходно треба да бидат дезинфицирани со 2% до 4% рас-
твор на асепсол или раствор на хлорен препарат. 

Дезинфекционата станица за водата за пиење во ко-
ја се употребува гасовит хлор  треба да располага со 
посебна просторија за складирање на боците со гасовит 
хлор и постројка за неутрализација на неисправна боца 
со гасовит хлор (базен со вода), како и туш за вода. Во 
просторијата се вградуваат уреди за вентилација на ви-
сочина од 15 cm од подот, а температурата постојано 
се одржува на 288,15 - 291,15 К (15-180С).  

Член 34 
За дезинфекција на водата за пиење се обезбедуваат 

резервни уреди за дезинфекција и резерви на средства 
за дезинфекција, најмалку за еден месец.  

Член 35 
Дезинфекција и чистење на извориште, каптажа, ре-

зервоар, водоводна мрежа и други објекти и постројки 
на јавен водовод, се врши на начин и во обем за да се 
спречи собирање на талог од суспендираните материи 
и микроорганизми најмалку еднаш годишно, а почесто 
во случаи на елементарни непогоди и други несреќи и 
кога со локален преглед ќе се утврди потребата од чи-
стење, испирање и дезинфекција. 

За извршените дејствија од став 1 од овој член се 
води евиденција од овластено лице во правнoтo лице 
кое врши снабдување со вода за пиење.   

IV. ОБЕМОТ, ВИДОТ И МЕТОДОЛОГИЈАТА  
НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ВОДИТЕ ЗА ПИЕЊЕ  

Член 36 
Обемот и видот на испитувањето на водата за пие-

ње се врши преку анализа на мострите на вода утврде-
ни во Прилог бр. 4 од овој правилник.  
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Зачестеноста на земање на мострите за анализа на вода 
за пиење и испитување на нејзината безбедност во рамки-
те на мониторингот, е одредена во Прилог бр.3, Табела 1 
од овој правилник. 

Во објектите за снабдување со вода за пиење на образов-
но-воспитните установи еднаш месечно во текот на 
училишната година се вршат основни прегледи на водата за 
пиење и 15 дена пред почеток на наставата. 

Во објектите за рекреативна настава, одмор на деца и 
младинци и во младинските населби се вршат четири ос-
новни и два периодични прегледи за време на користење-
то на објектите. 

Во јавните објекти (туристичко-угостителски и соо-
браќајни) и во објектите за производство и промет на хра-
на и други правни лица кои употребуваат вода за пиење 
од сопствени извори, прегледи на водата се вршат според 
бројот на ЕЖ.  

Член 37 
Анализите на вода за пиење за безбедност во рамките 

на мониторингот се вршат од страна на  заводите за 
здравствена заштита и Републичкиот завод за здравствена 
заштита. 

За резултатите од извршените анализи заводите од 
став 1 на овој член писмено ја известуваат Дирекцијата за 
храна.  

Член 38 
Методологијата за испитување на водата за пиење 

предвидува анализа на репрезентативен број на мостри на 
вода за пиење од: 

1. вода на извориштето, ако таа се користи директно 
како вода за пиење, 

2. вода  по преработка, односно по дезинфекција, 
3. вода од резервоарите за вода за пиење, 
4. вода од водоводната мрежа и 
5. вода на местото на потрошувачката. 
 

Член 39 
Испитувањето на извориштето на вода, наменета за 

јавно водоснабдување, се врши два пати годишно во една 
хидролошка година на параметри одредени во Прилог 
бр.4 од овој правилник. 

За секоја позначајна промена и отстапување на безбед-
носта на водата за пиење, акредитираната лабораторија 
која го врши испитувањето треба да ги извести: 

- Дирекцијата за храна и 
- правнoтo лице кое врши снабдување со вода за пие-

ње. 
Врз основа на добиените податоци од ставовите 1 и 2 

на овој член, од страна на Дирекцијата за храна се воспо-
ставува база на податоци за безбедност на вода за пиење и 
се врши проценка за опасности за евентуално загадување 
на извориштето во согласност со одредбите на овој 
правилник и прописите за водите.  

 
Член 40 

Пред користење на нов извор како јавен водоснабдите-
лен систем, правното лице, треба да изврши испитувања 
најмалку четири пати во тек на една година и тоа во 
различни последователни годишни сезони, согласно 
параметрите и обемот на анализите дадени во Прилог бр.4 
од овој правилник. 

Во случај на прекин на користењето на водата повеќе 
од шест месеци, пред отпочнување со ново користење 
треба да се направи лабораториска анализа согласно 
Прилог бр.4  од овој правилник.  

 
Член 41 

За вршење на лабораториски анализи се користат стан-
дардните методи  дадени во Прилог бр.5 од овој правил-
ник. 

Акредитираната лабораторија може да користи доку-
ментирани и други научно признати методи кои даваат 
точни и прецизни резултати проверени со меѓулаборато-
риски испитувања. 

 
Член 42 

Постапката на земање, конзервирање, превоз и чување 
на мострите  на вода, не треба да имаат влијание врз 
резултатите на лабораториското испитување.  

Количината и начинот на земање на мостри за анализа 
на водата се пропишани со стандардни методи или методи 
компатибилни со стандардните кои ги користи 
акредитираната лабораторија за анализа на водата дадени 
во Прилог бр.5  од овој правилник. 

  
Член 43 

По земањето на мострата на вода на садот за земање 
мостри се става налепница со следните податоци: име на 
објектот од кој е земена мострата, место и датум на 
земањето. На мострите вода за бактериолошка и вирусо-
лошка анализа се наведува и часот на земањето на 
мострата, како и присуството на резидуален хлор, ако 
водата е хлорирана. 

Мострата на вода се доставува со записник од тој што 
ја зел мострата, во која се назначува кои параметри е 
потребно да се испитаат и во кој обем (основна или 
периодична анализа).  

Член 44 
Ако се утврди дека водата не е безбедна за пиење, 

правнoтo лице кое врши снабдување со вода за пиење, за-
водот за здравствена заштита или акредитираната лабора-
торија веднаш или најдоцна за 24 часа по откривањето на 
загадувањето на водата за пиење ја известува Дирекцијата 
за храна. 

Правнoтo лице кое врши снабдување со вода за пиење 
во случајот од став 1 на овој член треба: 

- да го прекине или ограничи испорачувањето на вода 
за пиење, со ставање натпис „Водата не е за пиење“, 

- да постави натпис со предупредување „Водата не е за 
пиење“  на фонтани во ситуации кога населението рецир-
кулационата вода од нив ја користи за пиење, 

- да ги извести потрошувачите и да им даде соодветни 
препораки, освен во случај кога Дирекцијата за храна, 
оценува дека зголемувањето на параметарските вредности 
нема штетно да влијае по здравјето на луѓето, 

- да ја детектира причината за загадувањето, 
- да спроведе итни мерки за одстранување на загадува-

њето. 
Ако прекинот на испорачување на вода за пиење трае 

повеќе од 24 часа, правнoтo лице кое врши снабдување со 
вода за пиење треба да обезбеди снабдување на вода за 
пиење на друг начин (цистерни и др.). 

 
Член 45 

За спроведените мерки и нивните резултати, правнoтo 
лице кое врши снабдување со вода за пиење, треба да води 
уредна документација и да ја чува најмалку пет години. 

 
Член 46 

Во случај на елементарна непогода и друга несреќа или 
акцидентно загадување на водоснабдителниот систем или било 
која друга причина за отстапување на вредностите од Прилог 
бр.6 од овој правилник, а не постои резервно извориште, ниту 
можност за водоснабдување на вода за пиење на друг начин, 
правнoтo лице кое врши снабдување со вода за пиење, 
побарува одобрение за отстапување на вредностите на 
параметрите од МДК од Дирекцијата за храна. 

 
Член 47 

Податоците и резултатите од лабораториските испиту-
вања на водата за пиење треба во секој момент да бидат на 
располагање на правнoтo лице кое врши снабдување со 
вода за пиење и на Дирекцијата за храна. 

Правнoтo лице кое врши снабдување со вода за пиење 
треба, интерно и документирано да ја одредува зачестено-
ста и начинот на објавување на резултатите до потрошува-
чите за безбедноста на водата за пиење. 

 
Член 48 

Во случај на вонредни околности кои доведуваат до 
загадување на извориштето и водата за пиење и кои со по-
стоечките и вообичаени постапки на преработка на водата 
не може да се отстранат, а не постои резервно извориште 
ниту можност на друг начин да се обезбеди вода за пиење, 
се користи водата од тоа извориште во која содржината на 
поедини супстанции е пропишана во Прилог бр. 6 од овој 
правилник, доколку нивната концентрација не е штетна за 
здравјето на луѓето и тоа најдолго седум дена од денот на 
загадувањето. 
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Член 49 
Ако состојбата од член 48 на овој правилник трае по-

долго од седум дена, безбедна вода за пиење се обезбеду-
ва со цистерни за вода за пиење.  

На водата за пиење од цистерните за вода редовно се 
врши контрола на резидуалниот хлор на местото каде што 
излегува водата од цистерната, а најмалку еднаш неделно 
се врши и основна бактериолошка и физичко хемиска 
анализа. 

За анализата на водата за пиење од ставот 2 од овој 
член се  известува Дирекцијата за храна. 

Ако во водата за пиење од цистерна за вода нема рези-
дуален хлор од 0,2-0,5 mg/l, се врши дезинфекција на 
водата на лице место и по 30 минути повторно се врши 
проверка на резидуалниот хлор.  

Ако и на овој начин не се постигне безбедноста на во-
дата за пиење, правното лице кое врши снабдување со 
вода за пиење го информира населението и дава препора-
ки водата да се користи за санитарни потреби. 

 
Член 50 

Во случаи на прекини во водоснабдувањето заради по-
правки или доградби, како и заради редовно чистење и 
одржување на објектите за водоснабдување се врши: 

- механичко чистење, дезинфекција и испирање и 
- лабораториска анализа за основен преглед дадена во 

Прилог бр.4 од овој правилник. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Резултатите од став 1 алинеа 2 од овој член се доставу-
ваат до Дирекцијата за храна. 

Правното лице кое врши снабдување со вода за пиење 
ја известува јавноста преку средствата за јавно информи-
рање за случаите од став 1 на овој член. 

 
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 51 

Прилозите од број 1 до број 6 се составен дел на овој 
правилник.  

Член 52 
 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да  важи  Правилникот за безбедноста на вода-
та за пиење („Службен весник на РМ” бр. 57/04). 

 
Член  53 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”, а одредбите од член 5 на овој правилник ќе 
се применуваат од 1 јануари 2009 година. 

 
Бр. 20-5242/1 

31 март 2008 година                      Министер за здравство,  
    Скопје                             д-р Имер Селмани, с.р. 
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787. 

Врз основа на член 8 став 1 од Законот за безбед-
ност на храната и на производите и материјалите што 
доаѓаат во контакт со храната („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.54/02 и 84/07), министерот за 
здравство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА  
ХРАНАТА ПРОИЗВЕДЕНА СО ИНОВИРАНИ 

ТЕХНОЛОГИИ  
Член 1 

 Со овој правилник се пропишуваат посебните ба-
рања за безбедност на храната и на состојките на храна 
произведени со иновирани технологии.   

Член 2 
Одредбите на овој правилник не се применуваат на 

прехранбените адитиви, ароми, растворувачи за екстрахи-
рање, кои се уредени со Правилникот за адитивите што 
можат да се употребуваат за производство на храна. 

 
Член 3 

Максимално дозволените количини на адитиви кои мо-
жат да се употребат во производство на храна утврдени во 
Правилникот за адитивите што можат да се употребуваат за 
производство на храна, се применуваат и на храната 
произведена со иновирани технологии доколку одговараат 
на нивото на безбедност утврдени со овој правилник. 

 
Член 4 

Храната и состојките на храната произведени со 
иновирани технологии, не треба да:  

- претставуваат опасност за потрошувачот, 
- го доведуваат во заблуда потрошувачот, 
- се разликуваат од храната и состојките на храната 

кои тие треба да ги заменат, до таа мерка, што нивната 
нормална консумација би била нутритивно некорисна 
за потрошувачот.    

Член  5 
Означувањето на храната и состојките на храната, про-

изведени со иновирани технологии се врши согласно 
прописите за начинот на означување на храната, при што 
ги содржи и следните дополнителни податоци за посебно 
означување на храната и состојките на храната произведе-
ни со иновирани технологии, со цел да се гарантира дека 
крајниот потрошувач е информиран за: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(а) секоја карактеристика или својство на храната 
како што е: 

- состав, 
- нутритивна вредност или нутритивни ефекти, 
- наменета употреба на храната, 
поради која храната или состојката произведена со 

иновирани технологии не е повеќе еквивалентна на 
конвенционалната храна или на прехранбената состој-
ка.  

Храната или состојката произведена со иновирани 
технологии се смета дека не е повеќе еквивалентна на 
конвенционалната храна, доколку научната проценка 
врз основа на соодветни анализи на постојните подато-
ци може да докаже, дека проценетите карактеристики 
се различни во споредба со конвенционалната храна 
или со прехранбената состојка, имајќи ги предвид при-
фатените граници на природните варијанти за таквите 
карактеристики. Во овој случај, означувањето треба да 
укаже на модифицираните карактеристики или својс-
тва, заедно со методот, по кој е добиена таа карактери-
стика или својство;  

(б) присутноста на материјал во храната или состој-
ката произведена со иновирани технологии, кој не е 
присутен во постоечката  еквивалентна храна и кој мо-
же да има последици по здравјето на одредени групи 
на население; 

(в) присутноста на материјал во храната или состој-
ката произведена со иновирани технологии, кој не е 
присутен во постоечката еквивалентна храна и предиз-
викува интерес од етички карактер. 

 Во отсуство на постоечка еквивалентна храна или 
состојка, потребно е потрошувачите соодветно да би-
дат информирани за природата на храната или на со-
стојката произведена со иновирани технологии. 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила  наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија “.  

 
     Бр. 20-5249/1 
31 март 2008 година                   Министер за здравство,  
         Скопје                          д-р Имер Селмани, с.р. 
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788. 
Врз основа на член 8 став 1 од Законот за безбед-

ност на храната и на производите и материјалите што 
доаѓаат во контакт со храната („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.54/2002 и 84/2007),  министе-
рот за здравство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА 
МАСЛАТА И МАСТИТЕ КОИ КАКО ТАКВИ СЕ 
НАМЕНЕТИ ЗА КОНЗУМИРАЊЕ ОД СТРАНА 
НА ЛУЃЕТО И НА ХРАНАТА КОЈА СОДРЖИ 
ДОДАДЕНИ МАСЛА ИЛИ МАСТИ ВО ОДНОС 

НА СОДРЖИНАТА НА ЕРУКА КИСЕЛИНА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат посебните бара-

ња за безбедност на маслата и мастите кои како такви 
се наменети за конзумирање од страна на луѓето и на 
храната која содржи додадени масла или масти во од-
нос на содржината на ерука киселина. 

 
Член 2 

Одредбите на овој правилник се применуваат на: 
- масла и масти и нивните смеси кои како такви се 

наменети за конзумирање од страна на луѓето; 
- храна на која и се додадени масла и масти и нивни сме-

си и чија што вкупна содржина на масти е поголема од 5%. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 

Нивото на ерука киселина во храната наведена во 
член 2 на овој правилник, пресметано на вкупно ниво 
на масни киселини во масната компонента, не треба да 
биде поголемо од 5%. 

 
Член 4 

Содржината на ерука киселина во храната наведена 
во член 2 на овој правилник се определува со утврдува-
ње на: 

1. вкупната докосеноичната киселина или 
2. вкупната цис-докосеноичната киселина   
Ако вкупната содржина на докосеноичната киселина 

или цис-докосеноичната киселина, пресметана според 
вкупната содржина на масна киселина во масната компо-
нента, не надминува 5%, не е потребно понатамошно 
определување на содржината на ерука киселина. 

Во другите случаи содржината на ерука киселина 
ќе се определи според методот утврден во Прилог 1, 
кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

                               
Бр. 20-5250/1 

31 март 2008 година                   Министер за здравство,  
   Скопје                          д-р Имер Селмани, с.р. 
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ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 
789. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(“Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 
109/05), Државниот завод за геодетски работи, донесува  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН  

КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската Општина Враготурце – 
Општина Старо Нагоричане. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Враготурце, 
установен според Законот за премер и катастар на зем-
јиштето (“Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).  

 Бр. 09-4909/1                                Директор, 
2 април 2008 година                Љупчо Георгиевски, с.р. 

     Скопје 
___________ 

790. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(“Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 
109/05), Државниот завод за геодетски работи, донесува  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН  

КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската Општина Жегљане – 
Општина Старо Нагоричане. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Жегљане, уста-
новен според Законот за премер и катастар на земји-
штето (“Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
  Бр. 09-4908/1                                Директор, 

2 април 2008 година                Љупчо Георгиевски, с.р. 
      Скопје 

___________ 
791. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(“Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 
109/05), Државниот завод за геодетски работи, донесува  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН  

КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската Општина Пузајка – 
Општина Старо Нагоричане. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Пузајка, уста-
новен според Законот за премер и катастар на земји-
штето (“Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
  Бр. 09-4907/1                                Директор, 

2 април 2008 година                Љупчо Георгиевски, с.р. 
      Скопје 

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

792. 
Врз основа на член 37, став 1, точка 5, и член 21, став 3 од 

Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 100/05, 19/07), Советот за радиодифузија 
на 8-та седница одржана на 21.03.2008 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ, СТАН-
ДАРДИ И ПАРАМЕТРИ ЗА СТУДИСКИОТ ДЕЛ НА  

РАДИОДИФУЗЕРИТЕ  
Член 1 

Во Правилникот за основните технички услови, стан-
дарди и параметри за студискиот дел на радиодифузерите 
("Службен весник на Република Македонија" бр.133/06), 
после членот 6 се додава нов член 6а, кој гласи:  

Член 6а 
"Студиото и режијата треба да бидат акустички обра-

ботени и изолирани од надворешната бучава, како и од 
бучавата што ја предизвикуваат уредите за вентилација и 
климатизација.  

Дозволеното ниво на бучава и непожелни звуци во 
просториите за студија и режии, на висина од 1,2 метри од 
подот, не смее да ги надминува вредностите на кривата 
НР 20 од Табела 1.  

 
 
 
  
Табела 1.  Дозволено ниво на бучава - јачина на звучен 

притисок во dB (во однос на 20 µPa - rms) за октавна низа."  
Член 2 

Во членот 10, точка 2, став 1, зборовите "Површина 
од минимум 250 м2", се заменуваат со зборовите "По-
вршина од минимум 200 м2".  

Член 3 
Во членот 11, став 1, подстав 1, формулата: "Tr = 

0,25(V/Vo)1/3 [s]", се заменува со формулата: "Tr = 
0,3(V/Vo)1/3 [s]".  

Член 4 
Во членот 14, став 2, после зборовите: "кривата NR 

20 од табела 1", точката се заменува со запирка и се до-
даваат зборовите: "дадена во член 6а". 

После ставот 2, Табелата 1 се брише.    
Член 5 

Во членот 15, став 1, се заменува со нов став, кој гласи:  
"Сигналот да биде во колор, според G/PAL норма-

та, доколку станува збор за аналогно емитување." 
После ставот 1, се додаваат четири нови става кои гласат: 
"Сигналот да биде во колор, според G/PAL нормата, 

доколку станува збор за аналогно емитување телевизиска 
програма преку кабел (електронска комуникациска мрежа).  

Сигналот да биде во колор, според DVB-T нормата 
(стандардот EN 300744), доколку станува збор за диги-
тално терестријално емитување. 

 Сигналот да биде во колор, според DVB-S/DVB-S2 нор-
мата (стандардите EN 300307 и EN 302307), доколку станува 
збор за емитување телевизиска програма преку сателит. 

Сигналот да биде во колор, според DVB-C нормата 
(стандардот EN 300429), доколку станува збор за диги-
тално емитување телевизиска програма преку кабел 
(електронска комуникациска мрежа)." 

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 6 и 7.  
Член 6 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавува-
њето во "Службен весник на Република Македонија". 

 
  Претседател 

Бр. 03-824/1                     Совет за радиодифузија  
4 април 2008 година           на Република Македонија, 

 Скопје               Зоран Стефаноски, с.р. 
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КОМОРА НА МЕДИЈАТОРИ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

793. 
Врз основа на член 24 и 36 од Законот за медијација 

(„Службен весник на РМ“ бр. 60/06) и член 20 од Статутот 
на Комората на медијатори на Република Македонија, 
Управниот одбор на Комората, на седницата го донесе 
следниот 

 
Т А Р И Ф Н И К 

ЗА НАГРАДА И НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ  
НА МЕДИЈАТОРИТЕ 

 
I. ОПШТА ОДРЕДБА 

 
Член 1 

Со овој тарифник се определува наградата и надоместокот 
на трошоците на медијаторите за извршените дејствија во по-
стапката за медијација (во понатамошниот текст: постапка), 
висината и начинот на исплатата. 

Тарифникот се формира согласно со Законот за медијација, 
согласно на Статутот на Комората на медијатори на РМ, врз 
основните принципи и цели на медијацијата како начин за ал-
тернативно решавање на спорови, како и од начелата на Коде-
ксот за однесување на медијаторот. 

Надоместокот за трошоците и наградата претставуваат 
наплата на соодветен паричен износ за ангажирањето и 
трошоците на медијаторот во постапка на спор меѓу две 
страни. При определувањето на наградата се земаат во 
предвид вредноста на спорот, времетраењето на ангажира-
носта на медијаторот со страните во спорот и слично. 

Во постапката за медијација трошоците за страните 
треба да бидат разумни и соодветни на значењето и вред-
носта на предметот на спорот и на обемот на работата на 
медијаторот. 

Секоја страна ги сноси своите трошоци од постапката 
за медијација, освен ако страните не се спогодат поинаку. 

Наградата и надоместокот на трошоците на медијато-
рот ги покриваат страните на еднакви делови, освен ако 
страните не се договорат поинаку. 

Постапката за медијација може да биде бесплатна за 
страните во случај кога страните и медијаторот ќе се дого-
ворат за тоа или кога тоа е уредено со закон, или во случај 
медијацијата да се спроведува во суд. 

Медијаторот и страните можат слободно да ја догово-
рат наградата, висината на трошоците и начинот на плаќа-
њето, предвидени со овој тарифник, но не помалку од 
предвиденото во истиот. 

 
II. НАГРАДА, ВИСИНА И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ 
 

Член 2 
Наградата на медијаторот претставува надомест за 

вложениот труд и потрошеното време во постапката. 
Висината на наградата на медијаторот, спогодбено ја 

утврдуваат медијаторот и страните во спорот. При одреду-
вањето на висината на наградата треба да се имаат во 
предвид: видот на спорот, економската моќ на страните, 
нивниот број и сл. Таа не може да биде пониска од 20 ЕУР 
за секој започнат час од медијацијата. 

Наградата на медијаторот му се исплаќа по завршува-
њето на секоја средба од постапката или на друг начин 
што ќе го договорат страните во спорот и медијаторот. Во 
случај на непочитување на оваа обврска од страните, ме-
дијаторот може со изјава да се откаже од водењето на по-
стапката или истата да ја презакаже. 

Како вредност на спорот за непарични барања како основа 
се зема утврдената вредност за која судот наплатил такса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. ВИДОВИ, ВИСИНА И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ НА 
ТРОШОЦИТЕ  

Член 3 
Административно-техничките трошоци ги опфаќаат 

трошоците неопходно потребни за отпочнувањето на по-
стапката и нејзиното спроведување. 

 
Член 4 

Висината на административно-техничките трошоци и до-
полнителните трошоци се утврдува според износот на реално 
направените трошоци поткрепени со соодветна документација. 

Медијаторот е должен грижливо да се однесува и да ги 
сведе трошоците на најниско можно ниво. 

 
Член 5 

Во спорови каде што постапката ја водат два или пове-
ќе медијатори, наградата и трошоците на комедијато-
рот/комедијаторите се определуваат спогодбено помеѓу 
медијаторите и страните. 

Во овој случај наградата не може да биде пониска од 
30 ЕУР, за секој започнат час од медијацијата. 

Висината на трошоците ќе се пресмета согласно чл. 3 
и 4 на тарифникот. 

Исплатата на наградата и трошоците за комедијаторот се 
вршат одвоено од наградата и трошоците на медијаторот.  

Член 6 
Во постапката за медијација секоја страна ги сноси своите 

трошоци, освен ако страните не се договорат поинаку. 
Наградата и надоместокот на трошоците на медијато-

рот ги покриваат страните на еднакви делови, освен ако 
страните не се договорат поинаку. 

Наградата и надоместокот на трошоците страните му 
ги плаќаат на медијаторот непосредно (во готово) за што 
медијаторот е должен да им издаде соодветен финансов 
документ за примена уплата или на неговата жиро сметка. 

Медијаторот може да побара од страните аванс за по-
кривање на трошоците. По завршувањето на медијацијата 
тој е должен да изврши срамнување со страните. 

Медијаторот и страните можат да се договорат награ-
дата и надоместокот на трошоците да му бидат исплатени 
и преку посебна наменска сметка што ќе се води во Комо-
рата на медијатори, со која сметка, Комората на медијато-
ри нема право да располага. Во тој случај, Комората е 
должна, штом стасаат паричните средства што се намене-
ти за награда и трошоци на медијаторот, во рок од 24 часа 
(во неработни денови првиот работен ден) да ги префрли 
на жиро сметката на медијаторот. 

 
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 7 

На  утврдените износи на име награда на медијаторот не е 
пресметан соодветен данок и истиот паѓа на товар на страните. 

Член 8 
Ако во текот на постапката Тарифникот се изменил ед-

наш или повеќе пати, ќе се примени Тарифникот што бил во 
сила на денот кога завршила постапката за медијација. 

 
Член 9 

Овој тарифник влегува во сила од денот на неговото 
донесување. 

 
       Комора на медијатори  

          на Република Македонија 
2 април 2008 година        Претседател, 
         Скопје                                Панде Колемишевски, с.р. 
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