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Предмет на уредување 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат условите и постапката 

за основање, финансирање и престанок на високооб-
разовните установи и се утврдуваат основите за орга-
низација, управување, развој к за вршење на високо-
образовна дејност. 

Поимник 

Член 2 
Одделни изрази употребени во овој закон го имаат 

следново значење: 
1. "Автономија на универзитет" значи академска 

слобода, академско управување и неприкосновеност 
на автономијата; 

2. "Академско признавање" значи признавање на 
правото на пристап во високообразовните институции 
на Република Македонија, односно признавање на 
продолжување на високообразовните студии за стек-
нување високообразовна квалификација, или призна-
вање завршна високообразовна квалификација за ака-
демски цели; 

3. "Академска заедница на високообразовна уста-
нова" значи заедница на лица избрани во наставно-на-
учни, научни, наставни, соработнички звања и студен-
тите и редовните професори по пензионирањето; 

4. "Акредитација на високообразовна установа" 
значи доделување статус, потврдување и признавање 
на високообразовна установа, врз основа на процесот 
на евалуација; 

5. "Акт за акредитација" е решение со кое одборот 
за акредитација прифатил, односно дал мислење за 
проект за основање високообразовна установа во кој 
се содржани условите за основање, односно во кој се 

гарантира дека ќе бидат исполнети или дека постојно 
правно лице ги исполнува условите за вршење на ви-
сокообразовна дејност; 

6. "Агенција за евалуација" значи орган за вршење 
надворешна оцена на квалитетот на високообразовна-
та установа и на остварувањето на нејзината дејност; 

7. "Високообразовна установа" значи универзитет, 
факултет, уметничка академија и висока стручна шко-
ла; 

8. "Високообразовни институции" значи високооб-
разовни установи кои се акредитирани и се запишани 
во регистарот на високообразовните установи; 

9. "Висока стручна школа" значи високообразовна 
установа која врши високообразовна дејност за струч-
ни студии и високостручна работа во една или повеќе 
стручни области; 

10. "Универзитет во кој се акредитирани факулте-
ти и високи стручни школи, со својство на правно ли-
це" значи универзитет во кој својство на правно лице 
има и универзитетот и високообразовните установи 
основани во негов состав; 

И. "Универзитет во кој се акредитирани факулте-
ти и високи стручни школи, како внатрешни организа-
циони единици без својство на правно лице" значи 
универзитет во кој својство на правно лице има само 
универзитетот, а факултетот и високата стручна шко-
ла се организирани и вршат високообразовна дејност 
како факултетите и високите стручни школи согласно 
со законот; 

12. "Делумно признавање" значи формално приз-
навање на дел од високообразовни студии успешно за-
вршени во странство. 

13. "Документ за квалификација" значи документ 
кој ја докажува странската образовна квалификација -
диплома или свидетелство издадено од надлежната об-
разовна институција или студии во странска држава 
признаено од државата во која е издадено; 

14. "Евалуација" значи процена на квалитетот на 
високото образование која опфаќа бројни експлицит-
ни процедури за проценување на квалитетот во инсти-
туциите за високо образование, на академскиот кадар 
и на нивните студиски програми; 

15. "Интеруниверзитетска конференција" е форма 
на соработка и тело преку кое се усогласуваат заед-
ничките интереси на акредитираниве државни и при-
ватни високообразовни установи во Република Маке-
донија и во чии рамки се одлучува за прашања од заед-
нички интерес за сите високообразовни организации 
во државата; 

16. "Квалификација за високо образование" е се-
кој степен, диплома или друг сертификат издаден од 
компетентно тело кое го потврдува успешното завр-
шување на програмата за високо образование; 

17. "Квалификација која дава пристап за високото 
образование" е секоја диплома или друг сертификат 
издаден од надлежно и овластено тело кое го потврду-
ва успешното завршување на образовната проЈрама и 
која на носителот на квалификацијата му дава право 
да биде примен во високото образование. 

18. "Континуирано образование" е секоја форма 
на образование по стекнувањето на одреден степен 
образование заради стекнување на повисок степен об-
разование или заради иновирање на постојните знае-
ња или дополнување на стекнатите знаења со нови 
знаења; 
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19. "Кредит систем" е заедничка процедура што се 
воспоставува според Европскиот кредит трансфер 
систем (ЕЦРС). која овозможува: опис на обврските 
(оптовареност) на студентот или на обемот на обврс-
ките за завршување на студии; валоризација на завр-
шениот обем на студии; одмерување и споредба на 
достигањата од учењето и нивен пренос од една на 
друга високообразовна установа, во кој кредитот го 
одразува квантитетот на работата што Ја бара курсот 
(саудиската програма) во однос на вкупниот кванти-
тет на работата што се бара за да се заврши комплет-
на академска година на студии т.е. предавања, прак-
тична работа, семинари, вежби, индивидуална работа, 
испитување и друго; 

20. "Матичен факултет, односно висока стручна 
школа" значи факултет, односно висока стручна шко-
ла која развива соодветни наставно-научни области и 
избира наставници и соработници кои вршат настав-
но-научна дејност и на други високообразовни устано-
ви. 

21. "Основање на високообразовна установа" зна-
чи постапка во која се врши акредитација на проект 
за основање на високообразовна установа, се донесува 
одлука за основање на високообразовна установа и 
врз основа на решение од министерот надлежен за ра-
ботите на високото образование се стекнува право за 
вршење на високообразовна дејност, или постапка во 
која правно лице по добиена акредитација се органи-
зира како високообразовна установа и врз основа на 
решение од министерот надлежен за работите на ви-
сокото образование врши високообразовна дејност, 
под условите утврдени со овој закон; 

22. "Основач " значи Собрание на Република Ма-
кедонија, како и домашно и странско правно и физич-
ко лице кое основа високообразовна установа соглас-
но со овој закон; 

23. "Општи формални барања за пристап" се усло-
вите што мора да бидат исполнети во сите случаи за 
пристап во високото образование, или пак на одреде-
но ниво што ќе произлезе од тоа, или, за доделување 
на квалификации за високо образование на дадено ниво; 

24. "Признавање" значи формално признавање од 
страна на компетентно тело на вредноста на странска 
образовна квалификација во поглед на пристапот кон 
образовните активности или вработување; 

25. "Професионално признавање" значи признава-
ње на високообразовната квалификација, со цел за вр-
шење професионална дејност во Република Македо-
нија; 

26. "Признавање на квалификација" значи писме-
на потврда од надлежниот државен орган дека стран-
ската квалификација докажана со документ ги задово-
лува барањата поставени за пристап на натамошни 
студии или вработување во Република Македонија; 

27. "Процена на квалификацијата" значи потврду-
вање На степенот на странската квалификација дока-
жана со документ и споредување на ОВОЈ степен со сте-
пенот и содржината на квалификацијата издадена во 
Македонија; 

28. "Програма за високо образование", значи прог-
рама за студирање призната од компетентен орган на 
држава на која и припаѓа односниот систем на високо 
образование и чие завршување му обезбедува на сту-
дентот квалификации за високо образование; 

29. "Посебни формални барања за пристап" се ус-
ловите што мора да бидат исполнети покрај општите, 
за да се обезбеди пристап кон посебни образовни 
програми или пак за здобивање со посебни квалифи-
кации во високото образование на определен вид студии; 

30. "Саудиска програма (курикулум)" значи збир 
на релативно поврзани наставни дисциплини со кои 
студентот се здобива со квалификација која му дава 
можност да врши некоја професионална дејност или 
да ги продолжи студиите; 

31. " Стручна комисија11 значи комисија составена 
од надлежниот орган на акредитирана високообразов-
на установа од лица со наставно-научни и наставнички 
звања од соодветната научна, односно стручна област 
Ш ода ДО доши признавањето; , ; 

32. "Степен на квалификација," значи уредност на 
образованието и студиите чие комплетирање е дока-

жано со документот и зависно од бараната квалифи-
кација за прием на студии, како и од содржината и 
траењето на тие студии; 

33. "^финансирање на студиите" значи износ на 
паричните средства кои студентот има обврска да ги 
плати на високообразовната установа за да ги надо-
мести трошоците на студирање кои не се надоместени 
преку финансирање на високообразовна дејност од 
страна на државата или од друг извор; 

34. "Трошоци за студирање" значи износ на парич-
ни средства кои се потребни за студирање на високо-
образовна установа; 

35. "Уметничка академија" значи високообразовна 
установа која врши високообразовна и уметничка деј-
ност и научноистражувачка работа во една или повеќе 
сродни уметнички области; 

36. Универзитет" значи највисока автономна ви-
сокообразовна, научна, односно уметничка установа 
која ја сочинуваат високообразовни установи, основа-
ни според овој закон; 

37. "Факултет" значи високообразовна установа 
која врши високообразовна дејност, научноистражу-
вачка и применувачка работа во една или повеќе срод-
ни научни и стручни области и 

38. "Член на академска заедница" значи лице из-
брано во насгавно-научно, наставно, соработничко 
звање и студент на високообразовна установа, како и 
редовните професори по пензионирањето. 

Улога и задачи на високообразовните 
установи 

ЧленЗ 
Улога и задачи на високообразовните установи се: 

пренесување на знаења, .организирање на студии, раз-
вој и промоција на образованието и науката, развој на 
креативните способности, подготвување на студенти-
те за занимања за кои е потребна примена на научни 
откритија и стручни знаења, поттикнување на техно-
лошкиот развој, развој на уметностите, техничката 
култура и спортот и напредокот на општеството во 
кое човекот ја презема одговорноста за својата сопс-
твена иднина. 

Улогата и задачите од ставот 1 на овој член висо-
кообразовните установи ги Остваруваат со: 

- организирање на различни видови и степени на 
високото образование; 

- изведување на фундаментални, развојни и приме-
нети истражувања и вршење на применувачка дејност; 

- учество во планирањето, утврдувањето и разво-
јот на вкупниот образовен систем; 

- континуирано образование; 
- различни форми на наобразба и развој во областа 

на науката, техникава и културата; 
- научна и техничка соработка со странски и наци-

онални високообразовни и научни установи и со ос-
тварување други форми на меѓународна соработка; 

- организирање и реализирање на високостручна 
апликативна дејност и 

- организирање на други форми и видови на поди-
гање на општото образовно ниво и поттикнување на 
конструктивен натпревар помеѓу различните идеи и 
пристапи. 

Видови високообразовни 
установи 

Член 4 
Високообразовни установи се: универзитет, факул-

тет и висока стручна школа. 
Факултетот кој врши уметничка дејност може да 

го носи називот уметничка академија. Одредбите од 
овој закон што се однесуваат на факултет, се приме-
нуваат и на уметничка академија. 

Високообразовните установи можат да бидат др-
жавни установи основани од државата и приватни ус-
танови основани од домашни и странски физички или 
правни лица. 

Високообразовна установа може да го носи нази-
вот "универзитет", "факултет", "уметничка академи-
ја" и "висока стручна школа", доколку е основан^ и 
акредитирана согласно со овој закон. 
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Одредбите од овој закон, освен оние што изречно 
се однесуваат на државните високообразовни устано-
ви, се применуваат и на приватните високообразовни 
установи. 

Академска заедница 

Член 5 
Академската заедница ја сочинуваат лицата избра-

ни во наставно-научни, научни, наставни, соработнич-
ки и стручни звања и студентите во високообразовна-
та установа. Редовните професори остануваат члено-
ви на академската заедница и по нивното пензионира-
ње. __ __ _ 

Достапност на високото образование 
Член 6 

Државјаните на Република Македонија имаат, под 
еднакви услови, право на образование на високообра-
зовните установи во Република Македонија. 

Странските државјани можат, со примената на на-
челото на реципроцитет, да се образуваат на високо-
образовните установи во Република Македонија под 
истите услови како и државјаните на Република Маке-
донија. 

Странските државјани, освен лицата од ставот 2 на 
овој член, можат да се образуваат на високообразов-
ните установи. 

Право на високо образование имаат и лицата без 
државјанство под услови утврдени со закон и со рати-
фикувани меѓународни акти. 

Условите од ставовите 1, 2 и 3 на овој член, поб-
лиску ги уредува универзитетот, односно високообра-
зовната установа која не е во состав на универзитет. 

Својство на правно лице 

Член 7 
Државниот универзитет има својство на правно 

лице, жиро-сметка и права и обврски утврдени со овој 
закон, со актот за основање и со статутот на универзи-
тетот. 

Државните факултети, односно високи стручни 
школи имаат својство на правно лице, жиро сметка и 
права и обврски утврдени со овој закон, со актот за 
основање, со статутот на универзитетот во чиј состав 
се основани и нивниот статут, освен во случаи кога со 
овојзакон поинаку не е уредено. 

Државните факултети, односно високи стручни 
школи во правниот промет настапуваат од свое име и 
за своја сметка со права и обврски утврдени со закон, 
статутот на универзитетот и со својот статут. Својс-
твото на правно лице не може да го остваруваат спро-
тивно на овој закон и на интересите на универзитетот 
во чиј состав се основани. 

Приватните високообразовни установи имаат свој-
ство на правно лице и право на жиро-сметка под усло-
вите утврдени со актот за основање и со статутот на 
високообразовната установа. 

Организационите единици во состав на високооб-
разовните установи можат да имаат определени права 
во правниот промет и во поглед на управувањето и ра-
ководењето со нив, во обем и под услови определени 
од нивниот основач. За обврските на организационите 
единици неограничено одговара високообразовната 
установа која ги основала. 

Статут и други акти 

Член 8 
Основен акт на високообразовната установа е ста-

тутот. 
Со статутот на високообразовната установа поб-

лиску се уредуваат внатрешната организација, начи-
нот на вршење на високообразовната дејност, овлас-
тувањата и начинот на работа и одлучување на нејзи-
ните органи, други прашања од значење за нејзината 
дејност и работење, за кои со овој закон е предвидено 
да се уредуваат со статут, како и други односи во сог-
ласност со остварувањето на нејзината автономија. 

Статутот го донесува органот на управување на 
високообразовната установа-: * * •» . , - • * -. » 

На статутот на државен факултет и висока струч-
на школа согласност дава сенатот на универзитетот. 

На статутот на приватна високообразовна устано-
ва надвор од составот на универзитет согласност дава 
одборот за акредитација; 

Органите на факултетот, односно високата струч-
на школа се должни да га извршуваат актите и одлу-
ките на органите на универзитетот. 

Општите акти на универзитетот и вискообразов-
ките установи основани во негов состав се објавуваат 
во јавно гласило на универзитетот. 

Печат, знаци и други обележја 
\ 

Член 9 
Високообразовните установи имаат печат. 
Печатот го содржи името и седиштето на високо-

образовната установа. 
Печатот на високообразовната установа задолжи-

телно го содржи и името на универзитетот во чиј е 
состав, освен ако приватната високообразовна устано-
ва не е во состав на универзитет. 

Во печатот на секоја високообразовна установа е 
содржано името - Република Македонија. 

Во средината на печатот на високообразовните ус-
танови е и грбот на Република Македонија. 

Формата и содржината на печатот, како и изгле-
дот на знаците и другите обележја и начинот на нив-
ното користење, се утврдуваат со статутот на високо-
образовната установа. 

Глава втора ј 
АВТОНОМИЈА 

Содржина и заштита на автономџјата 

Член 10 
Високообразовните установи ја вршат својата деј-

ност врз принципот на академската автономија. 
Со автономијата на високообразовните установи 

се гарантира интелектуалната слобода на членовите 
на академската заедница и творечката природа на ис-
тражувачкиот и образовниот процес, како врвни вред-
ности и способности. 

Автономијата на универзитетот вклучува академ-
ска слобода на високообразовните установи, автоно-
мија на управувањето со високообразовните установи 
и неприкосновеност на автономијата. 

Високообразовните установи имаат правна зашти-
та на автономијата пред судовите. 

Академска слобода 

Член И 
Академската слобода опфаќа: 
- слобода на изведување на наставата, на спроведу-

вањето на научните истражувања, уметничката деј-
ност и применувачка дејност; * -

- слобода на студирањето, на утврдувањето на пра-
вилата на студирање, облиците и видовите на настав-
но-образовните дејности на проверката на знаењата 
на студентите; 

- подготвување и утврдување на студиските прог-
рами и содржината на одделните предмети, како и 
подготвување на учебници и други учебна помагала; 

- утврдување услови и критериуми за додипломски 
и постдипломски студии, студии за стекнување на на-
учен степен доктор на науки (во натамошниот текст: 
докторски студии), односно за стекнувањето на докто-
рат на науки, како и други видови на образование; 

- подготвување, усвојување и остварување на науч-
ноистражувачки програми и применувала работа; 

- доделување стручни, академски и научни звања 
согласно со закон, како и доделување на почесен док-
торат; 

- определување услови, критериуми и постапка за 
избор во наставно-научни, научни, наставни и сора-
ботнички звања и 

- избор во наставно-научни, научни, наставни ^со-
работнички звања. , г « 
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Автономија на управувањето 

Член 12 
Автономијата во управувањето со високообразов-

ните установи се изразува во: 
зовната; 

- воспоставувањето и уредувањето на внатрешната 
организација; 

- донесувањето на статутот; 
• изборот, именувањето и отповикувањето на орга-

ните согласно со статутот; 
- располагањето со одобрените финансиски сред-

ства, како и со сопствените приходи; 
- формирањето на фондови и основањето други 

организации од сопствени приходи, од донации и други 
извори заради вршење на високообразовна, научно-
истражувачка, издавачка и применувачка дејност; 

- управувањето и користењето на имотот; 
- одлучувањето за формите на соработка со други 

организации; 
- здружувањето и асоЦирањето во соодветни орга-

низации и форуми во земјата и странство; 
- остварувањето на меѓународна соработка, склу-

чувањето договори и учеството во меѓународни орга-
низации и асоцијации и 

• одлучувањето за други права утврдени со стату-
тот на високообразовната установа. 

Неприкосновеност на автономијата 

Член 13 
Просторот на високообразовните установи е не-

повредлив. Полицијата и другите државни органи на 
безбедност не можат без согласност на ректорот, де-
канот, односно директорот или на лице овластено од 
нив, да влегуваат во ОВОЈ простор, освен за спречување 
на извршување на непосредно што претстои или за-

почнато кривично дело, за задржување на неговиот 
сторител, како и во случај на природни и други непо-
годи (пожар, поплава и слично). 

Автономијата на високообразовната установа не 
може да се нарушува и со: 

- неповикано учество во дејноста на високообра-
зовната установа; 

• извршување на високообразовна и друга дејност 
што ги загрозува правата на членовите на академска-
та заедница насочени кон дискриминација на човекот 
и граѓанинот, сврзана со полот, расата, бојата на ко-
жата, националната и етничката припадност, социјал-
ното потекло, политичкото и верското убедување и 
припадност, имотната и општествената положба и 

- политичко и религиозно организирање и дејству-
вање, освен активностите што се остваруваат преку 
форуми на кои се разменуваат идеи и мислења. 

* Мирно решавање на споровите 

Член 14 
Споровите што настануваат меѓу членовите на 

академската заедница, како и споровите меѓу високо-
образовните установи се решаваат со академска толе-
ранција, спогодбено, во заедничките органи, арбит-
ражно и на друг начин на академско разбирање. 

При решавањето на споровите од ставот 1 на овој 
член не може да се попречува редовното одвивање на 
дејноста на високообразовната установа. 

Глава трета 
ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ 

Универзитет 

Член 15 
Универзитет е највисока автономна високообра-

зовна, научна, односно уметничка установа во која се 
основани факултети, односно високи стручни школи 
гос^стао и без својство на правно лице, како и акре-

Состав на универзитетот 
Член 16 

Државните факултети, односно високи стручни 
школи се основаат и вршат високообразовна дејност 
во состав на државен универзитет. 

Државна научна установа, која е акредитирана за 
вршење високообразовна дејност, може да онде во 
состав на државен универзитет, под условите утврде-
ни во статутот на универзитетот. 

Приватни факултети, односно високи стручни 
школи, можат да се основаат и да вршат високообра-
зовна дејност во приватен универзитет или надвор од 
составот на универзитет. 

Приватна научна установа која е акредитирана за 
вршење високообразовна дејност, може да онде во 
состав на приватен универзитет, под условите утврде-
ни во статутот на приватниот универзитет. 

Во состав на универзитет, со статус на придружни 
членки; може да се основаат или да пристапат научни 
и други установи или организации, чија основна деј-
ност е функционално поврзана со високообразовната 
дејност. 

Условите за пристапување, како и правата и обврс-
ките на придружните членки, се уредуваат со статутот 
на универзитетот. 

Дејност на универзитетот 
Член 17 

Универзитетот обезбедува развој на образование-
то, основно единство во развојот на високото образо-
вание, науката, уметноста и стручноста и непосредно 
и преку факултетите, односно високите стручни шко-
ли: 

- учествува во утврдувањето на Програмата за ви-
сокообразовна дејност во Република Македонија, ги 
планира и утврдува развојот и потребите на високооб-
разовната дејност и ги усогласува развојните потреби 
на високообразовните установи во неговиот состав и 
на образовниот систем во целина; 

- се грижи за унапредување и учествува во плани-
рањето, утврдувањето и развојот на вкупниот образо-
вен систем во Републиката; 

- утврдува единствени основи за вршење на високо 
образовната дејност, за запишување и за студирање на 
одделни видови и степени на високо образование, за 
издавање на дипломи за завршени студии и степени на 
образование, за издавачката дејност на високообра-
зовните и другите установи во неговиот состав, за из-
бор во наставно-научни, наставни, научни и соработ-
нички звања и за обврските од работен однос на нас-
тавниците, соработниците и другите вработени во из-
ведувањето на високообразовната, научната, умет-
ничката и применувачката дејност; 

- се грижи за обезбедување на финансиски, мате-
ријални и други средства неопходни за вршење на деј-
ностите на високообразовните установи во неговиот 
состав; 

- одлучува за начинот на вршењето на фундамен-
тални и развојни научни истражувања што имаат ин-
тердисциплинарен и мултиднсциплинарен карактер од 
значење за сите високообразовни установи во негови-
от состав или го усогласува остварувањето на овие ис-
тражувања кои се изведуваат во две или повеќе висо-
кообразовни установи во неговиот состав; 

- издава дипломи; 
- организира, формира и одржува современ инфор-

мациски универзитетски систем; 
- организира компјутерска мрежа на универзите-

тот и раководи со неа; 
- ги утврдува основите на единствениот библиотеч-

но-информациски систем и остварува библиотечно-
информација и документациона дејност за потреби-' 
те на високообразовните установи во неговиот состав; 

• се грижи за заштитата и унапредување на стан-
дардот на студентите и вработените; 

- остварува соработка со универзитетите во земја-
та и странство и ги утврдува основите на меѓународна-
та соработка на универзитетот и на високообразовни-
те и другите установи во неговиот состав и 

- разменува научни и стручни услуги и производи 
I и правни лица. 
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Универзитетот може непосредно и заедно со дру-
гите високообразовни установи во неговиот состав 
или надвор од неговиот состав да организира додип-
ломски, интердисциплинарни и мултудисциплинарни 
студии, семинари, како и да врши друга високообра-
зовна, научна, уметничка или применувана дејност. 

Државните високообразовни установи во состав на 
државен универзитет можат и дел од високообразов-
ната дејност, која според овој закон ја вршат самостој-
но, да одлучат да ја врши универзитетот во чиј состав 
се основани. 

Приватните високообразовни установи основани 
во приватен универзитет високообразовната дејност 
ја вршат под условите утврдени со актот за основање 
и статутот на универзитетот. Приватните високообра-
зовни установи основани надвор од составот на уни-
верзитет високообразовната дејност ја вршат под ус-
ловите утврдени со актот за основање и својот статут. 

Дејност на факултетот 

Член 18 
Факултетот во вршењето на високообразовната, 

уметничката, научно-истражувачката и применуван-
а т а дејност: 

- ги планира остварувањето и развојот на дејности-
те за кои е основан; 

- врши високообразовна дејност како додиплом-
ски, последипломски и докторски студии во една или 
повеќе сродни односно меѓусебно поврзани научни и 
стручни дисциплини, односно уметничка дејност во ед-
на или повеќе сродни уметнички области и се грижи 
за нивниот развој; 

- се грижи за унапредувањето и учествува во пла-
нирањето, утврдувањето и развојот на вкупниот обра-
зовен систем, во Републиката во областите за кои е 
матичен; 

- се грижи за развојот на применуваната дејност, 
развојот на нови технологии и нивна примена во сфе-
рата на производството и услужните дејности за об-
ластите за кои е матичен; 

- управува и ги користи имотот и материјалните 
средства со кои располага; 

- во рамките на политиката на универзитетот за 
меѓународната соработка остварува соработка со 
сродни високообразовни и научни установи во стран-
ство; 

- остварува научна и уметничка соработка со срод-
ни високообразовни и научни установи во земјата и 
странство; 

- во остварувањето на соработката со сродни висо-
кообразовни и научни установи во земјата и стран-
ство организира научни и уметнички собири, симпози-
уми, семинари, советувања и други видови на собири и 
обезбедува материјални и просторни услови за нивно 
одржување; 

- врз единствени основи утврдени од универзитетот 
ја организира компјутерската мрежа и раководи со 
неа; 

- продава научни и стручни услуги и производи на 
правни и физички домашни и странски лица; 

- може да организира и сопствена издавачка деј-
ност; 

- во рамките на единствениот библиотечно-инфор-
мациски систем утврден од универзитетот ја организи-
ра работата на библиотеката и организира биолиотеч-
но-информациска и документациона дејност; 

- издава дипломи и други документи за завршени 
студии и други видови на образование, според услови-
те утврдени во статутот на универзитетот во чиј сос-
тав е основан; 

- предлага и презема мерки за унапредување и 
заштита на стандардот на студентите и вработените; 

- остварува различни студии за надоградување, 
продлабочување или проширување на знаењата и кон-
тинуирано образование и 

- разменува научни и стручни услуги и производи 
со домашни и странски физички и правни лица. 

Факултетот врши и други работи и дејности утвр-
дени со озој закон, (статутот ца универзитету како и 
другион 

вата автономија, а не противречат на заедничките ин-
тереси кои факултетот ги'остварува во универзитетот 
во чиј состав е основан. 

Висока стручна школа 
Член 19 

Висока стручна школа врши високообразовна деј-
ност во областа на една или повеќе сродни, односно 
заемно поврзани струки и се грижи за нивниот развој. 

Високата стручна школа остварува високообра-
зовна дејност како додипломски стручни студии, спе-
цијалистички стручни студии и применувана дејност. 

Високата стручна школа може, под условите утвр-
дени со закон, да врши и научноистражувачка однос-
но уметничка работа ако тоа е утврдено со нејзиниот 
основачки акт. 

Дејност на приватна високообразовна установа 
надвор од составот на универзитетот 

Член 20 
На приватна високообразовна установа која врши 

дејност надвор од составот на универзитетот, соодвет-
но се применуваат одредбите од овој закон што се од-
несуваат на дејноста на универзитетот и дејноста на 
факултететот, односно високата стручна школа. 

Научна установа како вршител 
на високообразовна дејност 

Член 21 
Научна установа може да врши високообразовна 

дејност за последипломски и докторски студии во рам-
ките на научната област за која е обнована, ако е ак-
редитирана за вршење на овој вид студии. 

Странска високообразовна установа 

Член 22 
Странска високообразовна установа, врз основа на 

одобрение од Владата на Република Македонија, по 
претходно мислење на Одборот за акредитација може 
на некој од светските јазици да врши високообразовна 
дејност на територијата на Република Македонија. 

Странската високообразовна установа од став 1 на 
овој член високообразовната дејност ја врши под ус-
ловите утврдени во меѓудржавен договор, склучен ме-
ѓу Република Македонија и земјата во која и е призна-
ено правото да врши високообразовна дејност. 

Глава четврта 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ НА КВАЛИ-

ТЕТОТ НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
Систем на обезбедување и оценување 

на квалитетот на високото образование 
Член 23 

Системот на обезбедување и оценување на квали-
тетот на високото образование опфаќа: 

- одобрување, потврдување и признавање на висо-
кообразовна установа, за вршење дејност согласно со 
овој закон, што се остварува преку акредитација (во 
натамошниот текст: акредитација); ' 

- процена на квалитетот на вршењето на високооб-
разовната дејност, на управувањето, финансирањето, 
академските и други активности и нејзините приори-
тети, се остварува преку системот на евалуација (во 
натамошниот текст: евалуација) и 

- други активности и механизми преку кои се раз-
вива и одржува квалитетот на високото образование 
утврдени со закон и актите на телата што го оценува-
ат квалитетот на високото образование. 

Резултатите од евалуацијата на квалитетот на ви-
сокото образование се содржани во извештаи кои и се 
достапни на јавноста. 

Прв оддел 
Акредитација 

Одбор за акредитација 
Член 24 

Акредитацијата ја врши Одборот за акредитација 

натамошниот текст: Одбор за акредитацидеј^фд т ; 
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Одбор за акредитација е самостојно тело. 
Одборот за акредитација има печат кој содржи 

натпис: Република Македонија - Одбор за акредитаци-
ја на високото образование - Скопје. Во средината на 
печатот е грбот на Република Македонија. 

Состав и избо2 на одбор 
за акредитација 

Член 25 
Одборот за акредитација & составен од 15 члена од 

кои девет од редот на професорите избрани од Инте-
руниверзитетската конференција на универзитетите 
од Македонија, сразмерно на бројот на факултетите, 
високите стручни школи и научните установи кои сог-
ласно со овој закон вршат високообразовна дејност за 
последипломски и докторски студии во состав на уни-
верзитетите, два члена од Македонската академија на 
науките и уметностите и четири члена именувани од 
Владата на Република Македонија од редот на профе-
сорите и лица избрани во научни звања. 

Членовите од ставот 1 на овој член ги избираат 
Интеруниверзитетската конференција и Македонска-
та академија на науките и уметностите со тајно гласа-
ње. 

Членовите на Одборот за акредитација се избира-
ат за време од четири години. Едно лице не може да 
биде избрано повеќе од двапати едноподруго. 

Членовите на Одборот за акредитација се независ-
ни и самостојни во својата работа и не можат да бидат 
отповикани пред истекот на времето за кое се избра-
ни. 

Членовите од ставот 1 на овој член се избираат 
пропорционално на бројот на факултети, уметнички-
те академии и високите стручни школи од општестве-
ни, техничките, биолошко-медицински и природно-ма-
тематички науки и од областа на уметностите. 

Конститутивната седница на Одборот за акредита-
ција ја свикува министерот надлежен за работите на 
високото образование. 

Одборот за акредитација од редот на своите чле-
нови избира претседател, кој го претставува и заста-
пува Одборот за акредитација. 

Овластувања на Одборот за акредитација 
Член 26 

Одборот за акредитација е самостоен во својата 
работа и одлучува во рамките на својата надлежност 
врз основа на принципот на стручност и компетен-
тност. 

Одборот за акредитација во рамките на своите 
права и обврски: утврдува дали со проектот за основа-
ње на високообразовна установа и поднесената доку-
ментација се исполнети условите за вршење на висо-
кообразовна дејност; одлучува за акредитација на на-
учна установа која сака да врши последипломски и 
докторски студии; утврдува дали високообразовната 
установа ги Исполнува условите за организирање на 
студии за нови студиски програми и го утврдува капа-
цитетот за студирање на високообразовната установа; 
дава акредитација на студиски програми; води евиден-
ција на високообразовните установи за кои одлучил да 
бидат акредитирани и за другите акредитации и врши 
и други работи утврдени со овој закон. 

Одборот го информира министерот надлежен за 
работите на високото образование за одобрените ак-
редитации и за други прашања, кога смета дека за тоа 
има потреба. 

Организација и работење на Одборот 
за акредитација 

Член 27 
Одборот за акредитација самостојно ја воспоставу-

ва внатрешната организација; го организира своето 
работење; ја утврдува програмата На активностите; ја 
утврдува методологијата на акредитација и методоло-
гијата на евалуација и предлага финансиски план за 
трошоците. 

Одборот за аЈсредотација може да обнова експерт-
ски комисии на кои им ја определува надлеж-
ност во постапката за акредитација;." 

Работата, начинот на одлучување, методологијата 
и постапката за акредитација, како и други прашања, 
поблиску се уредуваат со правилник. 

Правилникот од ставот 3 на овој член го донесува 
Одборот за акредитација, а согласност дава Владата 
на Република Македонија. 

Средства за работа на Одборот за акредитација се 
обезбедуваат од буџетот на Република Македонија во 
посебна ставка. 

Начинот на кој се вршат стручните, администра-
тивните и финансиските работи се уредуваат со дого-
вор меѓу Одборот за акредитација и министерството 
надлежно за работите на високото образование. 

. Втор оддел 
Евалуација 

Евалуаџија на високообразовните установи 

Член 28 
Евалуацијата се врши преку евалуациони методи 

како надворешна евалуација, како самоевалуација, ка-
ко и преку системот на оценување на квалитетот на 
академскиот кадар. 

Надворешната евалуација и збирното оценување 
на квалитетот на академскиот кадар на универзитети-
те и другите висоокообразовни установи во Република 
Македонија ги врши Агенцијата за евалуација на ви-
сокото образование во Република Македонија (во нат-
амошниот текст: Агенција за евалуација) . 

Самоевалуцијата ја вршат високообразовните ус-
танови. 

\ 

Прв пододдел 
' Надворешна евалуација 

Агенција за евалуација 

Член 29 
Агенцијата за евалуација е составена од девет чле-

на, кои на предлог на Интеруниверзитетската конфе-
ренција ги избира со тајно гласање Одборот за акре-
дитација од редот на професорите на високообразов-
ните установи пропорционално на бројот на факулте-
тите, научните установи кои согласно со овој закон 
вршат високообразовна дејност за последипломски и 
докторски студии и високите стручни школи од оп-
штествени, технички, биолоппсо-медицински и при-
родно-математички науки и од областа на уметности-
те. 

Членовите на Агенцијата за евалуација се избира-
ат за време од четири години. Едно лице не може да 
биде избрано повеќе од двапати едноподруго. 

Членовите на Агенцијата за евалуација се независ-
ни и самостојни во својата работа и не можат да бидат 
отповикани пред истекот на времето за кое се избра-
ни. 

Конститутивната седница на Агенцијата за евалуа-
ција ја свикува претседателот на Одборот за акреди-
тација. 

Агенцијата за евалуација од редот на своите чле-
нови избира претседател, со тајно гласање, кој ја прет-
ставува и застапува Агенцијата за евалуација. 

Агенцијата за евалуација надворешната евалуаци-
ја ја врши под условите утврдени со Упатството за 
обезбедување и оценување на квалитетот на високо-
образовните установи и на академскиот кадар во Ре-
публика Македонија, кое на предлог од Интерунивер-
зитетската конференција, го усвојува Агенцијата за 
евалуација. 

Евалуаџија од страна на Агенцијата 
за евалуација 

Член 30 
Агенцијата за евалуација: 
- врз основа на извештајот на комисијата за евалу-

ација на високообразовната установа ги следи дејнос-
та на високообразовните установи на кои им е дадена 
акредитација и дозвола за вршење на високообразов-
на дејност; V " ^ 
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- секои пет години ја оценува состојбата и дејноста 
на високообразовните установи и на академскиот ка-
дар и врз таа основа му предлага на Одборот за акре-
дитација да ја продолжи или одземе акредитацијата; 

- дава препораки потребни за подобрување на нор-
мативите и стандардите за вршење на високообразов-
на дејност; 

- предлага мерки за подобрување на мрежата на 
високообразовните установи; 

- врз основа на оцена на квалитетот на академскот 
кадар извршен на високообразовните установи го оце-
нува квалитетот на академскиот кадар на универзите-
тите и другите високообразовни установи во Репуб-
лика Македонија и предлага мерки за негово подобру-
вање и 

- врши и други работи согласно со Упатството за 
обезбедување и оценување на квалитетот на високо-
образовните установи и на академскиот кадар во Ре-
публика Македонија. 

Агенцијата за евалуација објавува извештај за ре-
зултатите од евалуацијата и го доставува до Собрани-
ето, Владата, надлежното министерство за високо об-
разование и до Одборот за акредитација. 

Втор пододдел 
Самоевалуација 

Комисија за еаалуаџија на универзитет 

Член 31 
, Самоевалуацијата на универзитетот ја врши Коми-

сија за евалуација на универзитетот. 
Членовите на Комисијата за евалуација на универ-

зитетот се избираат со тајно гласање од сенатот на 
универзитетот од редот на наставниците и претстав-
ниците на студентите кои не се членови на сенатот, за 
време од четири години. 

Комисијата од ставот 1 на овој член евалуацијата 
ја врши според условите утврдени со статутот на уни-
верзитетот и според Упатството за единствените ос-
нови на евалуацијата и евалуационите постапки на 
универзитетите, усогласено со Упатството за обезбе-
дување и оценување на квалитетот на високообразов-
ните установи и на академскиот кадар во Република 
Македонија^ 

Упатството за единствените основи на евалуација-
та и евалуационите постапки на универзитетите го ус-
војува Интеруниверзитетската конференција. Во 
упатството се утврдуваат: бројот на членовите на Ко-
мисијата за евакуација на универзитетот, евалуацио-
ната постапка, насоките за самоевалуациониот про-
цес, одредбите за правата и должностите на лицата 
кои ја вршат евалуацијата, за составот на тимовите 
што ќе ја вршат евалуацијата и за протоколите за по-
сета на евалуационите тимови на високообразовните 
установи, за насоките за содржината и подготвување-
то на евалуационите извештаи, за правилата за при-
фаќање на евалуационите извештаи, за мерките што 
треба да се преземат според евалуационите резултати, 
за публикувањето на самоевалуациониот извештај и 
За други прашања од значење за вршење на евалуаци-
јата. 

Комисија за евалуаџија на факултетот или висока 
стручна школа и за евалуаџија на студиите 

Член 32 
Самоевалуацијата на факултетот, односно висока-

та стручна школа, на одделни видови студии и на ака-
демскиот кадар ја врши Комисија за евалуација на фа-
култетот, високата стручна школа, односно научната 
установа која согласно со овој закон врши високооб-
разовна дејност за последипломски и докторски сту-
дии. 

Членовите на комисијата од ставот 1 на ОВОЈ член 
ги избира со тајно гласање наставно-научниот совет, 
односно наставничкиот совет од редот на наставници-
те и студентите за време од четири години. 

Комисијата од ставот 1 на овој член евалуацијата 
утврдени,ро стадото^ нависо-

' ^образовната установа и според у п а т с т в о е в а л у -

ација на соодветната високообразовна установа, усог-
ласено со Упатството за единствените основи на ева-
луацијата и евалуационите постапки на универзитети-
те. | 

Глава петта 
ОСНОВАЊЕ И ПРЕСТАНОК НА 

ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ 
„ I 
Прв оддел , ј 

Субјекти кои основаат високообразовна 
установа ј 

Субјекти кои можат да основаат државни 
високообразовни установа 

Член 33 
Државна високообразовна установа рснова Собра-

нието на Република Македонија со закон. 

Субјекти кои можат да основаат приватна 
високообразовна установа 

Член 34 
Приватна високообразовна установа може да ос-

/ нова домашно и странско правно и физичко лице. 
Странско правно и физичко лице може да основа 

приватна високообразовна установа, доколку ги ис-
полнува условите утврдени со овој закон, врз основа 

* на одобрение од Владата на Република Македонија. 
Приватна високообразовна установа може да се 

основа во составот на приватен универзитет и надвор 
од него, како самостојна високообразовна установа. 

7 Втор оддел 
Услови за основање на високообразовна 

установа 

Општи услови за основање на факултет, односно 
висока стручна школа 

Член 35 
Факултет, односно висока стручна ш1)кола може да 

се основа ако: 
- е утврдена студиска област со соодветно израбо-

тени студиски програми, одделни студиски групи, од-
дели и насоки, како и за високообразовната установа 
како целина; 

- се обезбедени соодветни простории и опрема за 
остварување на наставно-образовна, научна и умет-
ничка, односно стручна дејност; 

- со финансиски план во циклуси од по четири го-
дини се обезбеди одржливо ниво на финансирање на 
приватната високообразовна установа и нејзините сту-
диски програми; 

- е обезбеден потребен број лица кри ги исполну-
ваат условите утврдени за избор во наставно-научни, 
научни, наставни и соработнички звања, кои дале из-
јава дека ќе се пријават на државниот Конкурс и дека 
ќе засноваат работен однос на неопределив време, 
ако на конкурс бидат избрани и 

- ако се исполнети и другите услови кои се утврде-
ни со нормативите и стандардите за вршење на висо-
кообразовна дејност. 

Условите од ставот 1 на овој член како нормативи 
и стандарди за основање на високообразовна установа 
и вршење на високообразовна дејност поблиску се ут-
врдуваат во Правилник за нормативи и стандарди за 
основање на високообразовни установи и вршење на 
високообразовна дејност (во натамошниот текст: Пра-
вилник за нормативи и стандарди), кој на предлог на 
Интеруниверзитетската конференција го донесува 
Владата на Република Македонија. 

Општи услови за основале 
на универзитет 

Член 3 в, 
Универзитет може да се основа ако, согласно со 

'^словите^рд^^бо член- 35 о|Ј овој закон во ̂ составот 
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- се основааат најмалку пет акредитирани високо-
образовни установи со својство на правно лице од 
сродни или различни научни, односно уметнички об-
ласти, односно научна установа акредитирана за вр-
шење на високообразовна дејност, од кои најмалку 
три се факултети или 

- се остваруваат најмалку седум акредитирани фа-
култети и високи стручни школи кои се без својство 
на правно лице, од кои најмалку пет се факултети. 

Посебни услови за основањана приватна 
високообразовна установа 

Член 37 
Покрај условите утврдени во членовите 35 и 36 од 

овој закон, за основање на приватна високообразовна 
установа основачот треба да приложи квалитетна фи-
нансиска гаранција дека ќе биде во состојба да ги на-
домести средствата кои студентите ги уплатиле на ви-
сокообразовната установа која престанала со работа и 
другите трошоци кои ќе ги имаат студентите заради 
префрлувањето на студии на иста или слична високо-
образовна установа во земјата. 

Трет оддел 
Постапка за основање 

Почеток на постапката за основање 

Член 38 
Постапката за основање високообразовна устано-

ва започнува со изработка на проект за основање ви-
сокообразовна установа и за именување матична ко-
мисија. 

Проектот за основање приватна високообразовна 
установа го подготвува основачот. 

Проектот за основање државна високообразовна 
установа го подготвува Владата на Република Маке-
донија, односно органот кој таа ќе го овласти. 

Проект за основање високообразовна 
установа 

Член 39 
Проектот за основање високообразовна установа 

особено ги содржи: судиските области со опис на сау-
диските програми на високообразовната установа ка-
ко целина и саудиските групи, оддели и насоки, прос-
торните услови и опрема за остварување на наставно-
образовната, научната, односно уметничката и струч-
ната дејност во соодветната област, изворот на финан-
сиските средства за вршење на високообразовна деј-
ност, можноста за обезбедување на потребен број ли-
ца кои можат да бидат избрани во наставно-научни, 
научни, наставни и соработнички звања и план за на-
чинот на кој ќе бидат исполнети другите услови кои се 
утврдени во Правилникот за нормативи и стандарди. 

Проектот за основање универзитет ги содржи под-
атоците од ставот 1 на овој член за сите високообра-
зовни установи кои ^е основаат во неговиот состав, 
без разлика дали се со или без својство на правно ли-
це, како и можноста да бидат исполнети другите усло-
ви за основање на универзитет утврдени со овој закон 
и Правилникот за Нормативи и стандарди. 

Прилози кон проектот 
Член 40 

Кон проектот за основање на високообразовна ус-
танова се доставува: 

- предлогот за донесување ца закон за основање на 
државна високообразовна установа, ако основач е 
Собранието на Република Македонија: 

- предлогот на одлуката за основање во која се со-
држани областите во кои ќе се врши високообразов-
ната дејност, видот, називот и седиштето на високооб-
разовната установа, начинот на финансирањето, пра-
вата и обврските на основачот и други податоци од 
значење за основањето на високообразовната устано-
ва; 

- документацијата за обезбедување на сопствени 
простории или простории под закуп кои се соодветни 
за вршење на високообразовната дејност; 

4 - списокот на опрема и наставни средства за врше-
ње на дејноста што одговораат на нормативите и 
стандардите за вршење на високообразовна дејност; 

- списокот на потребниот број лица кои можат да 
бидат избрани во наставно- -научни, односно наставни 
и соработнички звања и да стекнат работен однос ; 

- доказот за обезбедените гаранции за надомест на 
школарината и другите трошоци во случај високооб-
разовна установа да престане со работа пред време; и 

- други документи и докази што служат како доказ 
дека основачот може да ги исполни и другите услови 
утврдени со Правилникот за нормативи и стандарди. 

Доставување на проектот за акредитација 

Член 41 
Проектот за основање на високообразовна устано-

ва со приложената документација, основачот го доста-
вува за акредитација до Одборот за акредитација. 

Четврти оддел 
Акредитација на високооброзовна 

установа 

Решение за акредитација 

Член 42 
Акредитацијата се врши според постапка утврдена 

со ОВОЈ закон. 
Акредитацијата се врши со решение. Одборот за 

акредитација решението го донесува, за секоја висо-
кообразовна установа одделно, без разлика дали таа е 
со својство или без својство и на правно лице, и тоа 
најдоцна во рок од 60 дена од денот на поднесување на 
проектот на акредитација. Ако тоа го бараат околнос-
тите, Одборот за акредитација може да го продолжи 
рокот најмногу за уште 60 дена, за што го известува 
подносителот на барањето за акредитација. 

Против решението на Одборот за акредитација 
може да се поднесе тужба до Врховниот суд на Маке-
донка, чија одлука е конечна. 

Постапката пред Врховниот суд е итна. 
Одредбите од овој закон што се однесуваат на ак-

редитација на високообразовна установа соодветно се 
применуваат и на акредитација за вршење на високо-
образовна дејност од страна на научна установа, под 
условите утврдени со овој закон. 

Акт за основање 

Член 43 
Пред донесување на закон за основање на државна 

високообразовна установа, подносителот на предло-
гот за донесување на законот прибавува мислење од 
Одборот за акредитација за проектот за основање на 
државна високообразовна установа. 

По донесувањето на закон за основање на државна 
високообразовна установа, Владата на Република Ма-
кедонија на предлог од министерот надлежен за рабо-
тите на високото образование, именува матична коми-
сија. 

По донесувањето на решението за акредитација 
основачот донесува акт за основање на високообра-
зовната установа и именува матична комисија за осно-
вање на приватна високообразовна установа. 

Матична комисија 
Член 44 

Матичната комисија ја сочинуваат седум члена со 
наставно-научни и научни звања во научната област, 
односно уметничката област или струката за која се 
основа факултетот, односно високата стручна школа 
од кои повеќе од половината се од редот на професо-
рите. 

Кога основач на приватна високообразовна уста-
нова е правно или физичко странско лице или кога ви-
сокообразовната установа се основа со средства обез-
бедени од странски донатори, основачот, под условите 
утврдени во ставот 1 од овој член, за членови на ма-
тична комисија, може да именува и лица кои се,стран-
ски државјани. 



.3 август 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 64 - Стр. 4257 

Кога приватен факултет, односно висока стручна 
школа се основа без својство на правно лице во состав 
на универзитет, матична комисија се основа за секоја 
одделна високообразовна установа, согласно со ставот 
1 од овој член. 

Насоките на основачот се задолжителни за матич-
ната комисија. 

Петти оддел 
Утврдување на условите за почеток со 

работа 

Подготовки за почеток со работа на 
високообразовна установа 

Член 45 
По добиеното решение за акредитација матичната 

комисија ги врши подготвителните работи со кои се 
создаваат услови за вршење на високообразовната 
дејност и за почеток со работа на акредитираната ви-
сокообразовна установа во тие рамки: 

- врши избор на наставници и соработници за сите 
наставни предмети предвидени во наставниот план, 
најмалку за првите две години на студии; 

- решава за засновање на работен однос со други 
лица и 

- врши и други работи што и ги доверил основачот, 
што се од значење за почеток со работа на високооб-
разовната установа. 

Решение за почеток со работа 

Член 46 
По извршувањето на подготовките за почеток со 

работа, основачот, односно органот овластен од него, 
поднесува барање до министерството надлежно за ра-
ботите на високото образование, за остварување увид 
за исполнетоста на условите за почеток со работа на 
високообразовната установа. 

Ако се утврди дека се вработени најмалку пет нас-
тавници со наставно-научни звања и пет соработници 
во работен однос со полно работно време заснован 
согласно со овој закон и ако се исполнети другите ус-
лови утврдени со решението за акредитација, минис-
терот надлежен за работите на високото образование 
донесува решение за почеток со работа на високооб-
разовната установа. 

Против решението на министерот со кое се утвр-
дува дека не се исполнети условите за почеток со ра-
бота на приватна високообразовна установа, основа-
чот може да поднесе жалба до Владата на Република 
Македонија. 

Против решението на Владата на Република Ма-
кедонија може да се поднесе тужба до Врховниот суд 
на Република Македонија, чија одлука е конечна. 

Регистар на високообразовните установи 

Член 47 
По правосилноста на решението за почеток со ра-

бота на високообразовната установа, основачот под-
несува барање за запишување на високообразовната 
установа во регистарот на високообразовните устано-
ви. 

Регистарот на високообразовните установи е др-
жавна книга. 

Регистарот на високообразовните установи го во-
ди министерството надлежно за работите на високото 
образование. 

Регистарот на високообразовните установи се води 
за територијата на Република Македонија, под усло-
вите утврдени со овој закон и Правилникот за регис-
трација на високообразовни установи, кој го донесува 
министерот надлежен за работите на високото обра-
зование. 

, Со правилникот од ставот 4 на овој член се уреду-
ва начинот на запишувањето, содржината, формата на 
збирката на обрасци за запишување, начинот на обја-
вување на запишувањата, исправите и доказите што се 
приложуваат кон барањето, информатичкото водење 
на регистарот, поврзаноста со централниот регистар 

на правните лица и други прашања од значење за 
уредно водење на регистарот. 

Конституирање на органите 

Член 48 
По извршеното запишување на високообразовната 

установа во регистарот на високообразовните устано-
ви се конституира сенат и се избира ректор, односно 
се конституира наставно-научен совет или наставнич-
ки совет и се избира декан,односно директор. 

V Судски регистар 

Член 49 
По изборот и конституирањето на органите на ви-

сокообразовната установа и изборот на ректор, однос-
но декан или директор, се врши запишување на висо-
кообразовната установа во судскиот регистар. 

Својството на правно лице со права и обврски ут-
врдени во актот за основале и статутот, правото на 
жиро-сметка и правото на вршење на високообразов-
на ддност, високообразовните установи го стекнуваат 
по објавувањето на запишувањето во соодветниот суд-
ски регистар во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

По запишувањето во судскиот регистар, високооб-
разовната установа може да врши запишување на сту-
денти на високообразовната установа. 

Соодветна примена 

Член 50 
Одредбите од овој закон што се однесуваат на ос-

новање и акредитација на високообразовна установа 
соодветно се применуваат и на други правни лица кои 
со акредитација се здобиваат со правото да се органи-
зираат како високообразовна установа. 

Шести оддел 
Статусни промени 

Видови статусни промени 
Член 51 

Високообразовните установи можат да се спојат, 
поделат или припојат, под условите утврдени со овој 
закон и статутот на универзитетот. 

Високообразовната установа, што е во состав на 
универзитетот, одлуката од ставот 1 на овој член ја 
донесува по претходно мислење на универзитетот и со 
согласност на основачот. 

Високообразовната установа што се поделила, 
споила или припоила кон друга високообразовна уста-
нова престанува со работа. 

Статусните промени од ставот 1 на овој член се за-
пишуваат во регистарот на високообразовните уста-
нови и во соодветниот судски регистар. 

Седми оддел 
Престанок на високообразовна установа и одземање 
на правото за вршење на високообразовна дејност 

Престанок на државен факултет, односно 
висока стручна школа 

Член 52 
Кога Владата на Република Македонија ќе утврди 

дека престанала потребата од определена државна ви-
сокообразовна установа, го известува за тоа органот 
на управување на факултетот, односно високата 
стручна школа и му дава рок од најмалку 90 дена да 
реши дали високообразовната установа ќе продолжи 
да работи како приватна високообразовна установа. 

За одлуката од ставот 1 на овој член се известува и 
универзитетот во чиј состав е високообразовната ус-
танова. 

Ако органот на управување од ставот 1 на овој 
член, односно на универзитетот ја извести Владата де-
ка не постојат услови за натамошно вршење на висо-
кообразовната дејност, Владата му поднесува на Соб-
ранието предлог за донесување закон за престанок на 
факултетот, односно високата, стручна школа. 
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Во предлогот за донесување закон од ставот 3 на 
овој член се уредува начинот на кој студентите ќе мо-
жат да го продолжат студирањето. 

По донесувањето на законот од ставот 3 на овој 
член, министерот надлежен за работите на високото 
образование донесува решение за бришење на устано-
вата од регистарот на високообразовните установи и 
за тоа го известува надлежниот суд. 

Услови под кои високообразовна државна 
установа продолжува со работа 

Член 53 
Условите под кои државна високообразовна уста-

нова може да реши да продолжи да работи како при-
ватна високообразовна установа се уредуваат со зако-
нот за нејзиниот престанок како државна високообра-
зовна установа. 4 

Престанок на приватен факултет и 
висока школа 

Член 54 
Кога основачот ќе утврди дека престанала потре-

бата за вршење на високообразовната дејност на оп-
ределена приватна високообразовна установа, го из-
вестува за тоа органот на управување на високообра-
зовната установа и му дава рок рд најмалку 60 дена да 
одлучи дали високообразовната установа ќе продол-
жи да работи со обезбедување на сопствени извори на 
финансиски средства. Ако приватната високообразов-
на установа е во состав на универзитет, за одлуката се 
известува и универзитетот. 

Ако органот на управување од ставот 1 на овој 
член го извести основачот дека не постојат услови за 
натамошно вршеле на високообразовната дејност со 
сопствени извори на финансирање, основачот донесу-
ва одлука за престанок на факултетот, односно висо-
ката стручна школа. 

Во одлуката од ставот 2 на овој член основачот е 
должен да го утврди начинот на кој студентите ќе 
имаат право да го продолжат студирањето. 

Ако средствата што основачот ги обезбедил за из-
вршување на дадените гаранции не се доволни за ос-
тварување на правото На студентите да го продолжат 
школувањето, основачот за исполнување на дадените 
гаранции одговора неограничено со целиот свој имот. 

По донесувањето на актот за престанок од ставот 
2 на овој член, министерот надлежен за работите на 
високото образование донесува решение за бришење 
на установата од регистарот на високообразовните ус-
танови и за тоа го известува надлежниот суд. 

Престанок на универзитет 
Член 55 

Универзитет престанува, ако: 
- врз основа на решението на Одборот за акреди-

тација за одземање на акредитацијата министерот над-
лежен за работите на високото образование донел ре-
шение за одземање на правото за вршење на високо-
образовна дејност; 

- основачот утврдил дека престанала потребата од 
државен универзитет, а органот на управување на ви-
сокообразовните установи во неговиот состав не од-
лучил да продолжи да работи како приватна високо-
образовна установа; 

- основачот утврдил дека престанала потребата од 
приватен универзитет, а приватните високообразовни 
установи не одлучиле да продолжат да работат надвор 
од составот на универзитет и 

- изврши статусни промени (спојување, поделба 
или припојување). 

Државна високообразовна установа престанува со 
закон, Акт за престанок на приватен универзитет до-
несува основачот. 

Со актот за престанок на универзитет се определу-
ва дали постојните државни факултети, односно висо-
ки стручни школи, ќе продолжат со работа и ќе се 
приклучат кон друг универзитет, односно ако се при-
ватни ДкЛи ќе продолжат да работатхако високообра-
зовни установи кои не се во состав на универзитет. 

Престанок со стечај 

Член 56 
Над државна високообразовна установа не се спро-

ведува стечај. 
Приватна високообразовна установа може да прес-

тане со стечај согласно со Законот за стечај. 
Ако средствата од стечајната маса не се доволни 

за надомест за средствата што студентите ги уплатиле 
на високообразовната установа која престанала со ра-
бота и на другите трошоци што ќе ги имаат студенти-
те заради префлувањето на студии на иста или слична 
високообразовна установа во земјата, основачот одго-
вара неограничено со целиот СВОЈ ИМОТ. 

Одземање на правото за вршење на 
високообразовна дејност 

Член 57 
Министерството надлежно за работите на високо-

то образование, основачот и универзитет можат да 
покренат постапка за одземање на правото за вршење 
на високообразовна дејност. 

Постапката се води пред Одборот за акредитација. 
Ако Одборот за акредитација утврди дека високо-

образовната установа престанала да исполнува еден 
од условите за вршење на високообразовната дејност, 
со писмено укажување ќе ја задолжи високообразов-
ната установа да ги отстрани недостатоците. Одборот 
за акредитација го известува и универзитетот ако ви-
сокообразовната установа е основана во негов состав. 

Ако во рокот определен од Одборот за акредита-
ција, кој не може да биде пократок од 90 дена и подолг 
од 180 дена од денот на добивањето на писменото ука-
жување од ставот 3 на овој член, високообразовната 
установа не ги отстрани недостатоците на кои и е ука-
жано, Одборот за акредитација донесува решение за 
одземање на дадената акредитација и го известува ми-
нистерството надлежно за работите на високото обра-
зование. 

Врз основа на решението од ставот 4 на овој член, 
министерот надлежен за работите на високото обра-
зование донесува решение за повлекување на решени-
ето за почеток на работа на високообразовната уста-
нова. 

Против решението од ставот 5 на овој член може 
да се поднесе жалба до Владата на Република Македо-
нија. . г 

Против решението од Владата на Република Ма-
кедонија може да се поднесе тужба до Врховниот суд 
на Република Македонија, чија одлука е конечна. Пос-
тапката пред Врховниот суд на Република Македонија 
е итна. 

По конечноста на решението, министерот надле-
жен за работите на високото образование ја брише 
високообразовната установа од регистарот на високо-
образовните установи и поднесува барање за нејзино 
бришење во судскиот регистар. 

Глава шеста 
ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ НА ВИСОКООБ-
РАЗОВНИТЕ УСТАНОВИ И ФОРМИ НА НИВНА 

СОРАБОТКА 

Прв оддел 
Организациони единици на 
високообразовни установи 

Организациони единици на 
универзитет 

Член 58 
Универзитетот може; за вршење на високообра-

зовна дејност да организира универзитетска библио-
тека, универзитетски информационен центар, универ-
зитетски клинички центар, универзитетски спортски 
центар, универзитетска клиника, универзитетски ин-
ститут, универзитетска катедра или друга наставна, 
научна или уметничка организациона единица, под ус-
ловите утврдени со закон и со статутот на универзите-
тот/ ' • • - ; ' г 

\ 
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Организациони единици на факултет, односно 
Висока стручна школа 

Член 59 
Факултет, висока стручна школа може, за вршење 

на својата дејност, да организира институт, центар, за-
вод, клиника, катедра, оддел и други внатрешни орга-
низациони единици, под условите утврдени со стату-
тот на високообразовната установа. 

Основање на друга организација 

Член 60 
Универзитетот и високообразовна установа која 

не е во состав на универзитетот, може за потребите на 
својата дејност, самостојно или со други правни и фи-
зички лица да основа согласно со закон организација 
за издавачка дејност, за здравствена заштита на сту-
дентите, за сместување и исхрана, за културни потре-
би, спорт и рекреација на студентите и вработените во 
високообразовните установи и за други потреби, под 
условите утврдени со нивниот статут. Овие потреби 
тие можат на потрајна основа да ги остваруваат дого-
ворно со правни и физички лица. 

Стручна служба 

Член 61 
За вршење на стручно - административните рабо-

ти високообразовната установа формира стручна 
служба. 

Универзитетот со правилник ги уредува основите 
врз кои се вршат стручно-административните работи 
од заеднички интерес на сите или на одделни високо-
образовни организации основани во неговиот состав. 

Раководител на стручната служба на универзите-
тот е генералниот секретар, а на стручната служба на 
факултетот, односно високата стручна школа е секре-
тарот. 

За вршење на работите од ставот 1 на овој член, 
високообразовните установи можат, за сите или за од-
делни работи, да формираат заедничка стручна служ-
ба. 

Поблиски одредби за организацијата и вршењето 
на работите од ставот 1 на овој член и за раководите-
лот на стручната служба се утврдуваат со статутот на 
универзитетот, факултетот, односно високата стручна 
школа, односно со договорот склучен меѓу високооб-
разовните установи, кои, за вршење на сите или на од-
делни работи, формирале заедничка стручна служба. 

Втор оддел 
Форми на соработка на високообразовните 

установи 

Интеруниверзитетска конференција 

Член 62 
Универзитетите во Република Македонија и при-

ватните високообразовни установи, кои не се во сос-
тав на универзитет, формираат Интеруниверзитетска 
конференција. 

Интеруниверзитската конференцијата е составена 
од ректорот^ на универзитетите, претседателите на 
сенетите на универзитетите, по 3 члена од секој уни-
верзитетски сенат избрани со тајно гласање, по 2 де-
кани од секој универзитет и од деканите на приватни-
те високообразовни установи кои не се во состав на 
универзитетот, како и од 5 претставници на студенти-
те. 

Интеруниверзитетската конференција има статут. 
Со статутот се уредува остварувањето на правата и 
обврските на високообразовните установи утврдени 
со овој закони, како и одлучувањето, организацијата и 
работата на Интеруниверзитетската конференција. 

Во работата на Интеруниверзитетската конферен-
ција учествуваат како стручни лица, без право на 
глас, генералните секретари на универзитетите и про-
ректорите. 

Интеруниверзитетската конференција избира, рд 
редот на професорите, членови во Одборот за акредц-, 

тација и Републичкиот фонд за финансирање на висо-
ообразовните установи, ги утврдува единствените ос-
новни критериуми за избор во наставно-научни, науч-
ни, наставни и соработнички звања, ги предлага нор-
мативите и стандардите за основање на високообра-
зовни установи и вршење на високообразовна дејност 
и врши други работи утврдени со овој закон и со сво-
јот статут. 

Други форми на соработка и организирање 
I . 

Член 63 
Заради остварување на рационално вршење на деј-

носта на одделни факултети, односно високи стручни 
школи кои се во состав на универзитет, универзитетот 
може да организира различни облици на заедничко 
вршење на одделни работи или остварување на инсти-
туционална или друг вид на работа и соработка (кам-
пус, заеднички лаборатории, информациони центри, 
клинички центри и слично). 

Високообразовните установи кои не се во состав 
на универзитет можат да се договорат остварувањето 
на работите од ставот 1 на овој член да го вршат заед-
нички. ј 

и 
Глава седма 

ОРГАНИ НА ВИСОКООБРАЗОВНИТЕ 
УСТАНОВИ 

Прв оддел 
Органи на универзитетот 

Видови органи 
Член 64 

Органи на универзитетот се: универзитетски се-
нат^ректор и ректорска управа. 

Приватен универзитет може одредбите од овој за-
кон, што се однесуваат за органите на универзитетот, 
да ги применува соодветно на начинот на кој е органи-
зиран универзитетот и може да има и други органи со 
права и обврски утврдени со актот за основање. 

Органите од ставот 2 на овој член не можат да 
имаат права и обврски со кои се стеснува и повредува 
автономијата на високобразовните установи утврдена 
со овој закон. ; 

Прв пододдел ^ 
Универзитетски сенат ј, 

Положба 
Член 65 

Орган на управување и стручен орган на универзи-
тетот е универзитетскиот сенат (во натамошниот 
текст: сенатот). с 

Состав на сенатот 
Член бб I . 

Сенатот го сочинуваат претставници 6д високооб-
разовните установи и на научните установи кои се во 
состав на универзитетот, избрани непосредно и со тај-
но гласање од редот на професорите, односно научни-
те советници и од студентите. 

Во сенатот определен број членови избираат и 
придружните членки на универзитетот. 

Бројот и начинот на избор и разрешување на чле-
новите на сенатот се уредува со статутот ка универзи-
тетот. 

Сенатот од редот на своите членови избира прет-
седател. Неговите права и обврски се уредуваат со де-
ловник на сенатот. 

Ректорот и проректорите учествува^ во работата 
на сенатот, без право на глас. 

Членовите на сенатот се избираат за Јвреме од че-
тири години. | 

Надлежност на сенатот 
Член 67 ј 

Сенатот: 
донесува статут на универзитетот и дава соглас-

ност нцстатутите.на високообразовните установи, ,90 
неговиот состав; . „ • . ' "гс.. 
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- предлага годишна финансиска претсметка на 
универзитетот; 

- донесува годишна и четиригодишна програма за 
развој и работа на универзитетот; 

- дава мислење и поднесува предлози на Програма-
та за високообразовна дејност на Република Македон 
нија и дава мислење по годишната програма за развој 
на високообразовните установи во неговиот состав; 

- го усвојува годишниот извештај за работа на уни-
верзитетот; 

- донесува годишна финансиска претсметка и годи-
шен завршен финансиски извештај на универзитетот; 

-донесува програма за инвестиции на универзите-
тот и високобразовните установи во неговиот состав; 

- одлучува за доделувањето на титула почесен 
доктор на науки и звањето почесен професор на уни-

1 (иос(ог Копопѕ саиѕа и Ргоѓеѕог копопѕ саи-

- избира и разрешува ректор и проректори на уни-
верзитетот; 

- предлага нормативи и стандарди за вршење на 
високообразовната дејност на Интеруниверзитетската 
конференција; 

- утврдува единствени основи за вршење на висо-
кообразовната дејност; 

- донесува правилник за условите и критериумите 
за запишување на додипломски студии; 

- донесува правилник за единствени правила на 
студирање; 

- донесува правилник за единствените основи за 
организирање на последипломски и докторски студии; 

- донесува правилник за единствените основи за 
кредит системот и прекинот од една на друга студиска 
програма, односно од една на друга високообразовна 
установа во состав на универзитетот; 

- донесува правилник за условите и постапката' за 
одземање на издадената диплома; 

- донесува правилник за единствените критериуми 
и постапката за избор во наставно-научни, научни, 
наставни и соработнички звања; 

• донесува правилник за основите врз кои се вршат 
стручно-административните работи од заеднички ин-
терес на сите или на одделни високообразовни орга-
низации основани во неговиот состав; 

• донесува правилник за единствените основи за ос-
тварување на издавачката дејност на висоообразовни-
те и други установи во состав на универзитетот; 

- ги утврдува работните обврски на вработените и 
утврдува принципи за уредување на работните односи 
на вработените што изведуваат вискообразовна, науч-
на и уметничка дејност на високообразовните устано-
ви што се во состав на универзитетот; 

- донесува програма за меѓународна соработка; 
- донесува одлука за пристапување кон Интеруни-

верзитетската конференција и утврдува насоки за ра-
бота и Одлучување ца своите претставници во неа; 

- формира комисија за евалуација на универзите-
тот и ги Избира нејзините членови; 

- донесува деловник на сенатот и 
- врши и други работи утврдени со овој или друг 

закон и со статут на универзитетот. 
Сенатот може да одлучува доколку на седницата 

присуствуваат повеќе од половината од вкупниот број 
членови на сенатот, а одлучува со мнозинство од при-
сутните членови, освен за прашањата утврдени со овој 
закон и со статутот. 

Сенатот, работите од своја надлежност ги врши во 
согласност со закон и статут. 

За уредување на работите од своја надлежност се-
натот донесува одлуки, правилници, упатства и заклу-
чоци. _ 

Втор пододдел 
Ректор 

Положба и избор на ректорот 
Член 68 

Ректорот е раководен орган на универзитетот. 
Ректорот се избира од редовните професори за 

време о^четари,години, Р^ктрррт^сеизбирд,^^,начин 
тот. 

Ректорот може, на начин и под условите утврдени 
со статутот на универзитетот, да биде разрешен и 
пред истекот на времето за кое е избран. 

Универзитетот има еден или повеќе проректори, 
кои се избираат од редот на лицата избрани во настав-
но-научни и научни звања. Проректорите се избираат 
на предлог на ректорот, на начин и по постапка утвр-
дена со статутот на универзитетот. 

Вршењето на должноста ректор и проректор е 
неспојлив со вршењето на друга државна функција 
или функција во политичка партија. 

Застапување и претставување 
Член 69 

Ректорот го претставува и застапува универзите-
тот во земјата и во странство. ^ 

Надлежност на ректорот 
Член 70 

Ректорот во рамките на раководењето со универ-
зитетот: 

- ги извршува одлуките и заклучоците на сенатот; 
- ја усогласува високообразовната, уметничката, 

научноистражувачката и применувачката дејност и 
друга работа на универзитетот; 

- му поднесува на сенатот предлози и одлуки, други 
општи акти и заклучоци за прашања чие разгледува-
ње и решавање е во надлежност на сенатот; 

- дава иницијатива за свикување на сенатот; 
- промовира доктори на науки; 
- доделува награди на универзитетот; 
- ја води меѓународната соработка на универзите-

тот и иницира соработка со други универзитети во 
земјата и странство; 

- иницира соработка меѓу високообразовните уста-
нови во состав на универзитетот и посредува меѓу нив 
кога ќе се јави потреба за тоа; 

- управува со имотот на универзитетот и се грижи 
за неговото одржување; 

- врши и други работи утврдени со закон и стату-
* тот на универзитетот. 

Високообразовните и другите установи во состав 
на универзитетот се должни на барање од ректорот да 
го информираат за сите прашања што се од интерес 
за остварување на целите и задачите на универзитетот 
и да му овозможат достап до сите документи од нивно-
то работење. 

Ректорот е должен најмалку еднаш во годината, до 
сенатот и основачот, да поднесува извештај за работа-
та на универзитетот. 

Ако сенатот не го прифати извештајот од ставот 3 
на овој член се отвара постапка за разрешување на 
ректорот на универзитетот. 

Ректорот е одговорен за законитоста и статутар-
носта на работата на универзитетот и на високообра-
зовните и другите установи во неговиот состав и има 
право и должност да запре од извршувањето акт на 
нивните органи, за кој смета дека е спротивен на зако-
нот, на статутот, општ акт или одлука на универзите-
тот. Запирањето на општот акт или одлуката преста-
нува доколку ректорот во рок од еден месец од денот 
на неговото запирање не поведе постапка пред Устав-
ниот суд на Република Македонија за оценување на 
неговата уставност и законитост. 

За вршење на дел од своите права и обврски рек-
торот може да овластува одделни проректори. 

Ако во законски определениот рок не се избере 
декан и во рок од еден месец не се избере в.д. декан, 
в.д. декан назначува ректорот за време определено со 
статутот на универзитетот. 

Ректорот не го потврдува изборот на деканот ајсо 
тој не ги исполнил условите предвидени со овој закон 
или при повреда на постапката за избор. 

Трет пододдел 
Ректорска управа 

Положба и состав на ректорската управа 

• - • Член71 • 

\ ^ ф а к у л т е т а ^ / д ^ * 
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високите стручни школи, директорите на акредитира-
ните научни установи и на студентите. 

Во работата на ректорската управа можат да учес-
твуваат и директорите на придружните членки кои се 
во состав на универзитетот кога се расправа за праша-
ња од нивната дејност. 

Со секторската управа раководи ректорот. 
Поблиски одредби за организацијата и начинот на 

работа на ректорската управа, како и за бројот и из-
борот на претставниците на придружните членки и на 
студентите се утврдуваат со статутот на универзите-
тот. 

Надлежност на рекшорскаша управа 

Член 72 
Ректорската управа во рамките на својата надлеж-

ност: 
- ги подготвува и предлага актите и материјалите 

за прашања за кои одлучува сенатот и ректорот; 
- дава согласност на саудиските програми на фа-

култетите, односно високите стручни школи; 
- ги донесува саудиските и предметните програми 

за интердисциплинарните и мултидисциплинарните 
додипломски, постдипломски и докторски студии 
што непосредно ги организира универзитетот; 

- одлучува за интердисциплинарните и мултидис-
циплинарните научно-истражувачки проекти; 

- на предлог на ректорот од придржавените канди-
дати на државен конкурс избира генерален секретар 
на универзитетот и по негов предлог го разрешува; 

- избира двајца декани за членови на интерунивер-
зитетската конференција со тајно гласање; 

- одлучува за рационално вршење на дејноста на 
одделни факултети, односно високи стручни школи 
кои се во состав на универзитетот; 

- ги утврдува научните, односно уметничките об-
ласти, подрачја и наставните дисциплини за вршењето 
на високообразовната дејност на високообразовните 
установи во својот состав; 

- одлучува за организирање на организации и орга-
низациони единици на универзитетот; 

- донесува одлуки за тековната меѓународна сора-
ботка на универзитетот; 

- го уредува издавањето на дипломи и други доку-
менти за завршени студии на високо образование; 

- утврдува мислење за спојување, поделба или при-
појување на одделни факултети или високи стручни 
школи кои се во состав на универзитетот; 

- утврдува мислење за престанокот на потребата 
од постоењето на определени факултети или високи 
стручни школи во состав на универзитетот и за нивно-
то трансформирање во приватни вискообразовни ус-
танови; 

- го усогласува кофинансирањето што го воведува-
ат високообразовните установи во состав на универзи-
тетот, 

- го утврдува и објавува конкурсот за запишување-
то на додипломски студии; 

- одлучува за издавачката дејност на универзите-
тот; 

- врши и други работи определени со статутот на 
универзитетот или за кои ќе биде овластена од ректо-
рот. 

Ректорот има право да стави вето на одлука на 
ректорската управа кога смета дека тоа е од интерес 
за универзитетот. Одлука по спорното прашање доне-
сува сенатот. 

Втор оддел 
Органи на факултетот и високата стручна школа 

Видови органи 

Член 73 
Органи на факултетот се наставно-научен совет, 

декан и факултетска управа. 
Органи на високата стручна школа се наставнички 

совет, директор и управа на високата стручна школа. 
Приватните високообразовни установи можат од-

редбите од овој закон што се однесуваат за органите 

на факултетот, односно високата стручна школа да ги 
применуваат соодветно на начин на кој е организиран 
универзитетот и можат да имаат и други органи со 
права и обврски утврдени со актот за основање. 

Органите од ставот 3 од овој член не можат да 
имаат права и обврски со кои се стеснува И повредува 
автономијата на високообразовните установи утврде-
на со ОВОЈ закон. 

Насшавио-научен, односно 
наставнички совет 

Член 74 
Орган на управување и стручен орган на факулте-

тот, односно високата стручна школа е наставно-науч-
ниот, односно наставничкиот совет. 

Наставно-научниот, односно наставничкиот совет 
се формира согласно со овој закон, со соодветни пра-
ва и обврски, и во приватните универзитети во кои 
факултетите односно високите стручни школи немаат 
својство на правно лице. 

Наставно-научниот совет на факултетот од облас-
та на уметноста или уметничка академија може да но-
си назив наставно-научен уметнички совет. 

Наставно-научниот совет го сочинуваат редовните 
и вонредните професори и доцентите. Наставничкиот 
совет го сочинуваат професорите, вишите предавачи 
и предаваните. 

Во наставно-научниот, односно наставничкиот со-
вет свои претставници избираат соработниците и сту-
дентите. Бројот на претставниците на соработниците 
и студентите и времето за кое се избираат се утврдува 
со статутот на високообразовната установа. 

Наставно-научниот, односно наставничкиот совет 
може за одделни студиски програми или за други пот-
реби да формира стручни тела утврдени со статутот. 

Научните установи акредитирани за вршење на ви-
сокообразовна дејност основаат наставнички совет за 
последипломски, односно докторски студии, кој го со-
чинуваат лицата избрани во научни и соработнички 
звања според одредбите од Законот за научните деј-
ности, а кои учествуваат во изведувањето на настава-
та и претставници на студентите. 

( • 
Надлежност на насшавно-нарчниот 

и наставничкиот совет 

Член 75 
Наставно-научниот, односно наставничкиот совет: 1 

- донесува статут; 
- донесува четиригодишна програма за развој и го-

дишна програма за работа; ^ 
- избира и разрешува декан и пролетани, односно 

директор и заменик на директорот; 
- утврдува студиски предметни програми;; 
- донесува програма за научно-истражува^ка, од-

носно уметничка работа; , г / 
- врши избор во наставно-научни, наставногумет-

нички, научни, наставни и соработнички звања; 
- предлага број на студенти кои се запишуваат во 

прва година на додипломски и последипломски сту-
дии; 

- презема мерки за создавање и усовршување на 
наставно-научниот и уметничкиот подмладок и за ра-
бота со особено успешни и талентирани студенти; 

- презема мерки и одлучува за унапредување на 
наставната, научноистражувачката и применувачката 
работа и за компјутерската мрежа; 

- на предлог на деканот од придржавените канди-
дати на државен конкурс избира секретар на факулте-
тот односно високата стручна школа и по негов пред-
лог го разрешува; 

- формира комисија за евалуација на факултетот 
односно високата стручна школа, ги избира нејзините 
членови и донесува упатство за евалуација на факул-
тетот, односно високата стручна школа; 

- одлучува за имотот и материјалните средства, над 
износот до кој одлучува деканатската управа, односно 
деканот; . . . . . . . мжџ* 
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- одлучува за библиотеката, за библиотечно-ин-
формацискиот систем и за остварувањето на библио-
течно-информациската и документациона дејност; 

- формира стручни комисии за признавање на ви-
сокообразовни квалификации стекнати во странство; 

- одлучува за организирање на меѓународни соби-
ри, симпозиуми, советувања и слично; 

- одлучува за меѓународната соработка; 
- предлага и презема мерки за унапредување и 

заштита на стандардот на студентите и вработените; 
- врши и други работи утврдени со овој закон и 

статутот. 
Наставно-научниот, односно наставничкиот совет 

полноважно одлучува доколку на седницата присус-
твуваат повеќе од половината од вкупниот броЈ него-
ви членови, а одлуките ги донесува со мнозинство гла-
сови од присутните членови. 

При изборот во наставно-научни, научни и настав-
ни звања не учествуваат асистентите, помладите асис-
тенти и студентите. 

За донесувањето на статутот, изборот и разрешу-
вањето на декан и продекани односно директор и за-
меник директор, за донесувањето на студиски пред-
метни програми и за избор во наставно-научни, нас-
тавно-уметнички, научни, наставни и соработнички 
звања, советот може полноважно да одлучува доколку 
се присутни две третини од вкупниот број негови чле-
нови, а одлука се смета за донесена ако за неа гласало 
мнозинството од вкупниот број членови на советот. 

Застапување и претставување 

Член 76 
Деканот е раководен орган на факултетот. Дирек-

торот е раководен орган на високата стручна школа. 
Деканот, односно директорот го застапува и прет-

ставува факултетот, односно високата стручна школа 
во земјата и во странство. 

Вршењето на должноста декан и продекан, однос-
но директор на висока стручна школа е неспојливо со 
вршење на друга државна функција или функција во 
политичка партија. 

Декан односно директор 
и негова надлежност 

Член 77 
Деканот односно директорот во рамките на врше-

њето на својата раководна функција: 
- ги извршува одлуките и заклучоците на наставно-

научниот, односно наставничкиот совет; 
- се грижи за усогласено вршење на високообра-

зовната, уметничката, научноистражувачката и при-
менуваната дејност; 

- ги свикува седниците на наставно-научниот, од-
носно наставничкиот совет, го предлага дневниот ред 
и претседава со нив; 

- на наставно-научниот, односно наставничкиот со-
вет му поднесува предлози наѓ одлуки, општи акти и 
заклучоци за прашањата чие разгледување и решава-
ње е во негова надлежност; 

- распишува конкурс за избор на лица избрани во 
наставно-научни, наставно-уметнички, научни, настав-
ни и соработнички звања, шест месеци пред истекот 
на времето за кое се избрани; 

- ги промовира дипломираните студенти и доделу-
ва награди; 

- одлучува како работодавач согласно со одлуките 
на насгавно-научниот, односно наставничкиот совет; 

- управува со имотот на факултетот, односно висо-
ката стручна школа и се грижи за неговото одржува-
ње; 

- иницира соработка со сродни установи во земјата 
и странство; 

- врши и други задачи согласно со законот, стату-
тот и општите акти на факултетот, односно високата 
стручнаржола. , -

Деќанбт," односно д^|дс9рот е должен, н«*јмад#у 
еднаш во годината до наставно-научниот, односно нас-

тавничкиот совет и до ректорот на универзитетот да 
поднесува извештај за својата работа. 

Деканот, односно директорот е одговорен за зако-
нитоста и статутарноста на работата на органите на 
факултетот, односно високата стручна школа и има 
право и должност да го запре извршувањето на општ 
акт и одлука на овие органи за кој смета дека е спро-
тивен на законот, статутот и општ акт на факултетот, 
односно високата стручна школа. Запирањето на оп-
штиот акт и одлуката престанува, доколку деканот, 
односно директорот, во рок од еден месец од денот на 
неговото запирање, не поведе постапка пред Уставни-
от суд на Република Македонија за оценување на не-
говата уставност и законитост. 

За вршење на дел од своите права и обврски дека-
нот може да овластува одделни продекани, односно 
заменикот на директорот. 

Избор и разрешување на декан, односно директор 

Член 78 
Деканот, односно директорот се избира од редот 

на редовните и вонредните професори, а доколку нема 
редовни и вонредни професори и од редот на доценти-
те за време од четири години, под условите утврдени 
со статутот на факултетот, односно високата стручна 
школа. 

Факултетот, односно високата стручна школа мо-
же да има еден или повеќе продекани, односно заме-
ник на директорот, кои ги предлага деканот, односно 
директорот. 

Ако наставно-научниот, односно наставничкиот 
совет не го прифати извештајот за работата на дека-
нот, односно директорот се отвора постапка за него-
во разрешување. 

Поблиски одредби за начинот на избор и разрешу-
вање на деканот и продеканите, односно на директо-
рот и на заменикот на директорот се уредуваат со ста-
тутот на факултетот, односно високата стручна шко-
ла. 

Деканатска управа, односно управа, 
на висока стручна школа 

Член 79 
Деканатската управа, односно управата на висока-

та стручна школа ја сочинуваат деканот, односно ди-
ректорот, продеканите, односно заменикот на дирек-
торот и раководителите на внатрешните наставно-на-
учни, односно на наставните организациони единици и 
претставници на студентите. 

Деканатската управа, односно управата на висока-
та стручна школа ја свикува и со седниците претседа-
ва деканот односно директорот. 

Деканатската управа во рамките на својата над-
лежност: 

- ги подготвува и предлага актите и материјалите 
за прашања за кои одлучува наставно-научниот, од-
носно наставничкиот совет и деканот, односно дирек-
торот; 

- одлучува за рационално вршење на дејноста на 
факултетот, односно високата стручна школа; 

- одлучува за издавачката дејност на факултетот; 
- врши и други работи определени со статутот на 

факултетот, односно високата стручна школа или за 
кои ќе биде овластена од деканот, односно директо-
рот. 

Деканот, односно директорот има право да стави 
вето на одлука на деканатската управа, односно упра-
вата на високата стручна школа кога смета дека е тоа 
од интерес за факултетот, односно високата стручна 
школа. Одлука по спорното прашање донесува нас-
тавно-научниот, односно наставничкиот совет. 

Поблиски одредби за организацијата и начинот на 
работа на деканатската управа, односно управата на 
високата стручна школа, и за бројот и изборот на 
пр^тстардодат;^' ца ^тудантите се утврдуваат.̂ со.сЈфту-
тот на високообразовната установа. 
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Глава осма 
РАЗВОЈ, ФИНАНСИРАЊЕ И ИМОТ НА БИСО-

^ О Б Р А З О В Н И Т Е УСТАНОВИ 

Прв оддел 
Развој на високообразовната 

дејност 

Програма за високообразовна дејност 

Член 80 
Собранието на Република Македонија донесува 

Програма за остварување и развој на високообразов-
ната дејност на Република македонија (во натамош-
ниот текст: Програма за високообразовна дејност). 

Програмата за високообразовна дејност, по прет-
ходно мислење на Интеруниверзитетската конферен-
цијава предлага Владата на Република Македонија. 

Програмата за високообразовна дејност се донесу-
ва за време од четири години. 

Програмата за високообразовна дејност се оства-
рува преку годишни програми што се донесуваат ис-
товремено со годишната финансиска претсметка на 
универзитетот. 

Содржина на програмата 

Член 81 
Со Програмата за високообразовна дејност се ут-

врдуваат: целите, правците на развој, изворот и обе-
мот на средствата потребни за финансирање на др-
жавните потреби и за остварување на развојот на деј-
носта на државните високообразовни установи, насо-
ките во кои ќе се развива мрежата на високообразов-
ните установи, проекцијата на потребните профили, 
бројот на наставногнаучниот и ^работничкиот кадар, 
просторот и опремата и другите потреби за развој на 
високото образование, средствата потребни за поддр-
жување на дејноста на приватните висоокообразовни 
установи, кога нивната дејност е во интерес на оства-
рувањето на државниот интерес. 

Втор оддел 
Финансирање на високообразовната 

дејност 

Фонд за високообразовна дејност 

Член 82 
Заради финансирање на високообразовната деј-

ност и остварување на Програмата за високообразов-
на дејност, во рамките на министерството надлежно за 
работите на високото образование, се формира Фонд 
за високообразовна дејност (во натамошниот текст: 
Фонд). 

Извори на средства за Фондот 

Член 83 
Средствата на Фондот кои се обезбедуваат од Бу-

џетот на Република Македонија, се составен дел на 
Буџетот. Фондот остварува средства и од други извори 
определени со закон. 

Предлогот на средствата од Буџетот од ставот 1 на 
овој член го поднесува министерот надлежен за рабо-
тите на високото образование. 

Во Фондот може да се остваруваат средства и од 
други извори, и тоа: камати, дивиденди, легати, пода-
роци, завештанија, фондации и слично. 

Управување со Фондот 

Член 84 
Со Фондот управува Управен одбор на Фондот кој 

е составен од 15 члена од редот на наставно-научните, 
уметничките и научните работници, во кои пропорци-
онално ќе бидат застапени општествените, технички-
те, биолошко-медицинските и природно-матедкатички-
те науки како и уметностите. 

Претседател и шест членови на Управниот одбор, 
на предлог На министерот надлежен за работите на 

високото образование, именува и разрешува Владата 
на Република Македонија, а осум членови од редот на 
професорите, со тајно гласање избира интеруниверзи-
тетската конференција. 

Членовите на Управниот одбор се именуваат за 
време од четири години. ' 

Во работата на Фондот учествуваат и претставни-
ци на студентите, но не повеќе од двајца. 

Надлежност на Управниот одбор на Фондот 
и 

Член 85 I 
Управниот одбор на Фондот: 
- донесува деловник за својата организација и ра-

бота; 
' - одлучува за средствата за финансирале на висо-

кообразовната дејност според годишната програма за 
реализација на Програмата за високообразовна деј-
ност; 

- донесува програми за реализација на Програмата 
за високообразовна дејност; 

- одлучува за распределба на средствата за вршење 
на дејноста на високообразовните установи; 

- утвјрдува услови и Јфитериуми за финансирање на 
дејноста на универзитетите и високообразовните уста-
нови, како и за финансирање на меѓународната сора-
ботка, издавачката и информационата дејност; 

- одлучува за инвестициони зафати, за одржување 
на постојната опрема и набавка на нова, за одобрува-
ње на средства за набавка на стручна литература и за 
обезбедување на амортизацијата и осигурувањето; 

- одлучува за системот на стипендирањето и креди-
тирањето на студентите и за субвенции на студентски-
от стандард. | 

- утврдува мерила и критериуми за стимулирање 
на талентирани студенти и одлучува за доделување 
стипендии на студенти кои постигнуваат надпросечни 
резултати во студиите; 

- утврдува мерила и критериуми за кофинансира-
ње на студиите и другите партиципации на студентите; 

- донесува финансиски план и завршна сметка на 
Фондот; 

- врши и други работи определени со закон и со 
статутот на Фондот. I 

Управниот одбор на Фондот планира и обезбедува 
средства и за учество во финансирањето на приватни-
те високообразовни установи доколку Република Ма-
кедонија пројави интерес за задоволување на одреде-
ни потреби преку нивните образовни програми. 

Фондот за својата работа, секои три Месеци го из-
вестува, а секоја година поднесува извештај за својата 
работа до министерот надлежен за работете на висо-
кото образование. 1 

На општите акти што ги донесува Фондот соглас-
ност дава министерот за образование и наука. 

Актите од ставот 4 се објавуваат во "Службен вес-
ник на Република Македонија". -V" ѕ 

- ' 

Начин на вршењето на работите на Фондот 

Член 86 
Извршните, управните, како и стручните, админис-

тративно-техничките и другите тековни работи на 
Фондот и неговите помошни тела ги врши министерс-
твото надлежно за работите на високото образование. 

Начинот на кој се вршат работите од ставот 1 на 
овој член го уредува министерот надлежен за работи-
те на високото образование: 

Финансирање со средства од странски 
физички и правни лица | 

Член 87 
Високообразовните установи можат да стекнуваат 

средства од домашни и странски правни и физички ли-
ца. , I; / 

Средствата од ставот 1 на овој член ; стекнати од 
странски правни и физички лица имаат статус на 
странско вложување и погодности кои по тој основ: се 
остваруваат согласно ^ 
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За подарените средства од ставот 1 на овој член 
домашните и странските правни и физички лица мо-
жат да имаат даночни и царински погодности утврде-
ни со закон. 

Други приходи на високообразовните 
државни установи 

Член 88 
Високообразовните установи можат да стекнуваат 

средства и од: 
- вршење на образовни услуги на правни и физич-

ки домашни и странски лица; 
- продавање на научни и стручни услуги и произво-

ди на правни и физички домашни и странски лица; 
- камати и дивиденди; 
- приходи по основа на авторски права во сопстве-

ност на високообразовна установа; 
- легати, подароци, завештанија, прилози и други 

извори. 
Со средствата стекнати од легати, подароци, за-

вештанија и прилози, високообразовната установа 
располага според намената на давателот. 

Кофинансирање на студиите 

Член 89 
Државна високообразовна установа може да вове-

де ^финансирање на трошоците на студирање, ако не 
остварува средства од Фондот за тие потреби. 

Студентот кој, без оправдани причини не ги испол-
ни условите утврдени со правилата на студирање, ут-
врдени во статутот на државен факултет и висока 
стручна школа, ги сноси трошоците на школување за 
исполнување на заостанатите обврски на студиите. 

Условите под кои се воведува ^финансирање од 
ставовите 1 и 2 на овој член ги усогласува универзите-
тот во чиј состав е државната високообразовна уста-
нова. 

На висината на ^финансирањето воведено по би-
ло кој основ од страна на државни високообразовни 
установи, согласност дава Фондот. 

Трет оддел 
Имот на високообразовните 

установи 

Недвижен имот и други средства на 
државни високообразовни установи 

Член 90 
Недвижниот имот и другите средства на државни-

те универзитети и високообразовните установи во не-
говиот состав, освен средствата стекнати од легати, 
наменски прилози, подароци и завештанија, се имот 
на универзитетот. 

Државните високообразовни установи самостојно 
управуваат и располагаат со имотот и ги користат 
предметите, паричните средства и другите материјал-
ни права заради вршење на високообразовна дејност, 
под услови определени со закон. 

Недвижен имот и други средства на 
приватни високообразовни установи 

Член 91 
Недвижниот имот и другите средства на приватен 

универзитет и на високообразовните установи во не-
говиот состав или на приватна самостојна високообра-
зовна установа се во сопственост на основачот. 

Недвижниот имот и другите средства од ставот 1 
на овој член се даваат на користење и располагање на 
приватните високообразовни установи. 

Приватните високообразовни установи самостојно 
управуваат со имотот и ги користат предметите, паг 
ричните средства и другите материјални права заради 
вршење на високообразовна дејност. 

Наменско користење на завештание ата, средства-
та на фондациите или другите наменски фондови 

Член 92 
Недвижностите и другите средства дадени како за-

вештанија, средствата на фондациите или другите на-
менски фондови високообразовната установа ги ко-
ристи исклучително според намената што ја опреде-
лил донаторот, во согласност со закон. 

Недвижностите и другиот имот кој високообразов-
ната установа ги стекнал а врз основа на завештанија и 
подароци, се сопственост на високообразовната уста-
нова која го стекнал а имотот. 

Имот на високообразовна установа 
што престанала со работа. 

Член 93 
Кога државен факултет или висока стручна школа 

ќе престане со работа, имотот, средствата и приходи-
те што остануваат по исполнувањето на обврските, му 
припаѓаат на универзитетот во чиј состав е високооб-
разовната установа. 

Кога приватна високообразовна установа ќе прес-
тане со работа, имотот, средствата и приходите што 
остануваат по исполнувањето на обврските, му припа-
ѓаат на основачот. 

Имотот, средствата и приходите што остануваат 
по намирување на обврските кои високообразовна ус-
танова ги стекнал а со донација му припаѓаат на дона-
торот под условите утврдени со закон и статутот на 
високообразовната установа. 

Глава деветта 
ВИСОКООБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

Видови студии 

Член 94 
Високообразовните установи остваруваат додип-

ломски, последипломски и докторски студии, контину-
ирано образование и студии за надоградување, прод-
лабочување или проширување на одделни знаења. 

Јазици на кои се изведува наставата 

Член 95 
Наставата на високообразовните установи се изве-

дува на македонски јазик. 
, Наставата на државните педагошки високообра-

зовни установи за образование на воспитувачи за пре-
дучилишно воспитание и наставници за основно обра-
зование како и по дидактичко - методичките предмети 
за наставници за средно образование може да се одви-
ва и на јазиците на припадниците на националностите. 

Наставата по дидактичко - методичките предмети 
од ставот 2 на овој член се изведува во дидактичко -
методички центар организиран како организациона 
единица на Педагошкиот факултет " Св. Климент Ох-
ридски" во Скопје. 

Кога наставата се изведува и на јазиците на при-
падниците на националностите согласно со ставот 2 од 
овој член, македонскиот јазик се изучува како посебен 
наставен предмет и наставата се изведува на македон-
ски јазик и најмалку на уште два наставни предмети 
од наставниот план на факултетот. 

Наставата на државни високообразовни установи 
може да се изведува на еден од светските јазици: за од-
делни студиски програми за странски јазици, за делови 
на студиски програми во кои учествуваат наставници 
гости од странство, и за студиски програми за кои нас-
тавата се изведува и на македонски јазик. 

Заради негување и развивање на културниот иден-
титет и националните особености наставата на др-
жавни високообразовни установи по одделни наставни 
предмети, односно содржини од уметностите и за јази-
ците на припадниците на националностите може да се 
изведува и на јазиците на припадниците на национал-
ностите. 
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Наставата на приватните високообразовни устано-
ви може да се изведува и на јазиците на припадниците 
на националностите или на светските Јазици. Кога 
наставата се изведува на јазиците на припадниците на 
националностите или на светските јазици, македон-
скиот јазик се изучува како посебен наставен предмет 
и наставата се изведува на македонски јазик, најмалку 
за уште два наставни предмети. 

Наставните предмети од ставовите 2, 3, 4, 5 и 7 се 
утврдуваат со статутот на високообразовната устано-
ва, со фонд на часови утврден со нормативите и стан-
дардите за основање на високообразовни установи. 

Прв оддел 
Додипломски студии 

Прв пододдел 
Студиски програми и програми за наставни предмети 

Содржина на студиски и предметни програми 

Член 96 
Додипломските студии се остваруваат врз основа 

на студиски програми и програми за наставни предме-
ти (во натамошниот текст: предметни програми).-

Студиските програми за додипломските студии ги 
содржат: условите за запишување; описот на профи-
лот; стручниот назив, академското, стручно односно 
научно звање; траењето на студиите; списокот на за-
должителните, изборните и факултативните наставни 
предмети, неделниот фонд на часови; распоред на нас-
тавните предмети според кредит системот; условите 
за запишување нови наставни предмети во друг семес-
тар односно од повисока година на студиите; начинот, 
облиците, моделите и техниките на наставата (преда-
вања, вежби, практична настава и вежби и други видо-
ви на наставата). 

Со студиски програми се утврдуваат целите, зада-
чите и содржините на наставните предмети, начинот 
на проверка на знаењата, како и задолжителната ли-
тература. 

Посетувањето и активното следење на наставата 
преку различните облици, моделите и техниките на 
наставата е обврска за редовниот студент и е услов за 
остварување на потребниот кредит на наставни пред-
мети и за проверка на знаењето на студентот. 

Поблиски одредби за начинот на кој се изведува 
наставата, односно облиците, модели и техники на 
наставата и организирањето и изведувањето на прак-
тичната работа, редовноста на посетувањето и актив-
ното следење на наставата и другите обврски на сту-
дентите се утврдуваат со статутот на високообразов-
ната установа. 

Орган што ги донесува студиските 
и предмешнише програми 

Член 97 
Судиските и предметните програми за додиплом-

ските студии ги донесува наставно-научниот совет, 
односно наставничкиот совет на факултетот, односно 
високата стручна школа, како анекс кон статутот. 

На студиските програми за студиите од ставот 1 на 
овој член, кога високообразовна установа е во состав 
на универзитет, согласност дава ректорската управа. 

Студиските и предметни програми за интердисцип-
линарните и мултидисциплинарните додипломски сту-
дии организирани на универзитетот ги донесува рек-
торската управа на предлог на наставно-научниот, од-
носно наставничкиот совет на факултетите, уметнич-
ките академии, односно високи стручни школи кои 
учествуваат во нивното организирање. 

Согласност на студиските програми на приватните 
високообразовни установи дава министерството над-
лежно за работите на високото образование, по прет-
ходна акредитација на студиските програми од страна 
на Одборот за акредитација. 
Студиски програми за нови профили стручни кадри 

Член 98 
Високообразовна установа, со усвојување нови 

студиски програми, може да организира нови додип-
ломски студии за нови профили на стручни кадри. 

За организирање на студиите од ставот 1 на овој 
член од државна високообразовна установа неопходна 
е согласност на универзитетот, во чиј состав е основа-
на. 

По дадената согласност од ставот 2 на овој член 
Одборот за акредитација утврдува дали високообра-
зовната установа ги исполнува условите за организи-
рање на студии за нови профили на стручни кадри и 
врз таа основа дава акредитација за нивното организи-
рање. 

За организирање на студиите од ставот 1 на овој 
член, државните високообразовни установи кои не 
обезбедиле финансирање на новите студии, потребна 
е согласност и од Фондот. 

Објавување на сшудиските и предметните 
ирограми 

Член 99 
Високообразовната установа е должна да ги објави 

студиските и предметните програми, под условите ут-
врдени со статутот. 

Студентот има право студиите да ги заврши според 
студиската програма според која ги започнал студии-
те, во рокот утврден со статутот на високообразовна-
та установа. 

Универзитетот ги објавува сите студиски програми 
и општите услови за запишување и за студирање, пред 
објавување на конкурсот, на начинот определен од 
ректорската управа. ' 

Втор пододдел 
Услови и начин на запишување на студии 

Запишување на додипломските студии 

Член 100 
На додипломски студии на факултет може да се за-

пише лице кое има завршено четиригодишно средно 
образование и ако ги исполнува условите и критериу-
мите утврдени со конкурсот за запишување. 

На додипломски студии на факултет кои траат 
пократко од четири години и на студии на висока 
стручна школа може да се запише и лице кое има за-
вршено средно образование и пократко од четири го-
дини ако ги исполнува другите услови и критериуми 
утврдени со статутот на универзитетот, односно висо-
кообразовната установа и условите утврдени со кон-
курсот за запишување. 

По исклучок, особено талентирано лице, може да 
запише студии од областа на уметностите и ако нема 
завршено средно образование, под услов да го стекне 
до крајот на втората година на студиите, под условите 
утврдени со статутот на факултетот. 

Условите и критериумите за запишување на до-
дипломски студии на државна високообразовна уста-
нова се утврдуваат со правилник на универзитетот. 

Условите и критериумите за запишување на до-
дипломски студии на приватна високообразовна уста-
нова се утврдуваат со правилник на приватната висо-
кообразовна установа. 

Конкурс за запишување 

Член 101 
Запишувањето на додипломски студии, се врши 

врз основа на конкурс, кој го објавува ректбрската уп-
рава на универзитетот, односно високообразовната 
установа која не е во состав на универзитетот. 

Конкурсот содржи: број на студенти по одделни 
студиски програми, услови за запишување, услови и 
критериуми за избор на кандидатите, постапка за 
спроведување на конкурсот, како и рокови за прија-
вување, полагање и запишување на кандидатите. 

За државна високообразовна установа, конкурсот 
го објавува универзитетот, на начин определен од 
ректорската управа. 

За приватна високообразовна установа, конкурсот 
го објавува високообразовната установа на начинот 
утврден со нејзиниот статут. 
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Одлука за бројот на студентите кои се 
запишуваат 

Член 102 
Бројот на студентите кои можат да се запишат на 

високообразовните установи се определува според ка-
пацитетот за студирање и не може да биде поголем од 
бројот на студентите утврден со акредитацијата на ви-
сокообразовната установа. 

Одлука за бројот на студентите кои се запишуваат 
Ца државни високообразовни установи и чие образо-
вание го финансира Фондот, на предлог на Фондот, 
донесува Владата на Република Македонија. 

Одлука за бројот на студентите кои се запишуваат 
На државни високообразовни установи надвор од бро-
јот утврден во ставот 2 на ОВОЈ член, донесува универ-
зитетот, под условите утврдени во овој закон. 

Одлука за бројот на студентите кои се запишуваат 
на приватна високообразовна установа, на предлог на 
нивните органи на управување, донесува основачот, 
под условите утврдени во овој закон. 

Редовни и вонредни студии 

Член 103 
Додипломските студии се организираат како ре-

довни студии. 
Кога тоа го овозможува природата на студијата 

програма студиите можат да се организираат и како 
вонредни студии и како студии од далечина. 

На вонредни студии може да се запише лице кое ги 
исполнува условите за запишување на редовен студент 
и има засновано работен однос на неопределено вре-
ме, како и лице кое од оправдани причини, определе-
ни со статутот на високообразовната установа, не е во 
можност да се запише како редовен студент. 

Правото на вонредно студирање се остварува доде-
ка се исполнуваат условите за запишување од ставот 
3 на овој член. 

На студент запишан на додипломски студии може 
да му мируваат правата и обврските под условите оп-
ределени со статутот на факултетот, односно висока-
та стручна школа. 

Правата и обврските на редовните и вонредните 
студенти за време на студиите, поблиску се уредуваат 
со статутот на високообразовната установа. 

Трет пододдел 
Траење, почеток, завршеток и обем 

на додипломските студии 

Траење на додипломските студии 

Член 104 
Додипломските студии на факултет траат од чети-

ри до седум години. 
^дипломските студии од ставот 1 на овој член ко-

га се организираат како студии за стручно образова-
ние можат да траат и помалку од четири години. 

Додипломските студии на високите стручни школи 
траат од една до три години. Кога тоа е соодветно на 
содржината на студискиот програм, студиите можат 
да траат и четири години. 

Почеток и завршеток на учебната година 
Член 105 

Учебната година почнува на 1 октомври, а завршу-
ва на 30 септември следната година кога се дели на два 
семестри, зимски и летен. Почетокот и времетраење-
то на наставата во зимскиот и летниот семестар се оп-
ределува со статутот на факултетот, односно висока-
та стручна школа. 

Ако учебната година се организира според кредит 
системот по семестри, почетокот и завршетокот на 
наставата се определува со статутот на факултетот, 
односно високата стручна школа. 

VОбем на додипломските студии 
,, Чџеџ^Об „ . , , ј 

Судиските програми дрд^плрмските рзгудиц е 
ѕзведуват со најмалку 15 а најмногу 20 часа Недела изведуват со најмалку најмногу 

[ .се 
Неделно 

предавања и најмалку 6, а најмногу 10 часа семинари, 
вежби и други начини на изведување на настава и 30 
недели годишно. 

Ако природата на додипломските студии тоа го ба-
ра, без оглед на одредбата од ставот 1 на овој член, 
студијата програма и обемот и видот на наставата и 
вежбите може да се прилагоди на карактерот на сту-
диите. 

Часовите по физичко воспитување на нематичните 
факултети, односно високи стручни школи, практич-
ната работа на студентите не се сметаат во бројот на 
часовите од ставот 1 на овој член. 

Организацијата и временскиот распоред на додип-
ломските студии се уредуваат со статутот на високо-
образовната установа. 

Четврти пододдел 
Проверка на знаењата 

Начин на проверка на знаењата 

Член 107 
Проверката на знаењето на студентот, по настав-

ните предмети, се врши континуирано во текот на 
наставно-образовниот процес. 

Проверката на знаењето по одделни наставни 
предмети се врши на начините и во роковите утврдени 
со статутот на високообразовната установа. 

Завршно оценување 

Член 108 
Завршното оценување се изразува со оценка од 5 

(пет) до 10 (десет). Оценката 5 (пет) означува недово-
ленуспех. 

Завршното оценување го врши наставникот, од-
носно комисија, при што како основа се земаат резул-
татите од континуираната проверка на знаењата ос-
тварена преку тестовите, колоквиумите и другите ви-
дови на проверка на знаењето. 

По барање, студент кој три пати покажал на за-
вршното оценување недоволен успех, може да полага 
пред тричлена комисија составена од наставници од 
исто или сродно наставно-научно подрачје. Составот 
на комисијата и начинот на кој се врши полагањето 
поблиску се утврдува со статутот на високообразовна-
та установа. 

Завршното оценување задолжително се запишува 
во индексот и во пријавата за завршно оценување. 

Просечниот успех на студентот претставува арит-
метичка средина на оценките од завршното оценува-
ње по сите наставни предмети во текот на студиите, 
вклучувајќи го и завршниот испит. 

Завршен испит 
Член 109 

Факултетот може да воведе завршен испит како 
дипломски испит, кој се организира и изведува под ус-
лови и на начин утврдени со неговиот статут. 
Приговор заради оценка од проверка на знаењата 

Член 110 
Студент може, во рок од 24 часа, да поднесе приго-

вор до деканот односно директорот на високообразов-
ната установа, ако не е задоволен од завршното оце-
нување, односно од оценката, или ако смета Дека ис-
питот не е спроведен во согласност со овој закон и со 
статутот, како и во други случаи утврдени со статутот 
на високообразовната установа. 

Ако деканот утврди дека се исполнети условите од 
ставот 1 на ОВОЈ член, наставникот ќе ја преиспита 
оценката од завршното оценување. Ако наставникот 
не ја преиспита оценката што ја утврдил, студентот 
испитот го полага пред тричлена комисија составена 
од наставници од исто или сродно наставно-научно 
подрачје, во наредните 24 часа, наредниот работен 
ден. 

По барање, на студентот му се овозможува да го 
повтори завршеното оценување за повисока завршна 
оценка по наставен предмет од претхорнатаи трко^-
ната учебна година.' * ^ " ^ 
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Кога на студентот ќе му се одобри барањето од 
ставот 3, претходно добиената оценка на завршното 
оценување се поништува со решение на деканот, од-
носно директорот. 

Втор оддел 
Последипломски студии 

Видови и траење на последипломските 
студии 

Член 111 
Последипломските студии се организираат како 

последипломски научни односно уметнички студии 
(магистерски студии) и последипломски стручни сту-
дии (специјалистички студии). 

Висока стручна школа може да организира специ-
јалистички стручни студии само од стручните области 
во кои врши високообразовна дејност. 

Последипломските научни односно уметнички сту-
дии траат најмалку три семестри, од кои два семестра 
за настава и еден семестар за изработка на магистер-
скиот труд. Последипломските стручни студии траат 
девет месеци, од кои еден семестар за настава и три 
месеци за изработка на специјалистичкиот труд. 

Последипломските студии се организираат според 
кредит систем а должината на студиите се определува 
според бројот на наставните часови во текот на неде-
лата и редовноста односно начинот на кој е организи-
рана наставата. 

Содржина на последипломските студии 

Член 112 
Постдипломски студии се остваруваат преку пре-

давања, испити и други облици, форми и техники на 
изведување на наставна, односно научна работа и со 
изработка и одбрана на магистерски, односно специја-
листички труд. 

Магистерски труд е резултат на самостојна работа 
на студентот, со кој се систематизираат постојни науч-
ни знаења и се придонесува за нови научни сознанија. 

Магистерски труд во уметноста може да биде и из-
ложба на уметнички дела, театарска претстава, филм, 
радио или телевизиска емисија, композиција, концер-
тна или сценска изведба на музичко дело, солистички 
концерт, а во архитектурата и реализиран објект. 

Специјалистичкиот труд е самостојна стручна ра-
бота со кој се систематизираат ПОСТОЈНИ знаења и се 
придонесува за решавање на проблеми од практиката. 

Магистерскиот и специјалистичкиот труд се рабо-
тат под раководство на ментор. 

Студиски и предметни програми и условни начин 
на организирање на последипломски студии 

Член 113 
Студиските и предметните програми, условите и 

постапката за организирање на постдипломски сту-
дии, правилата за студирање, како и други работи ут-
врдени со овој закон за последипломски студии се уре-
дуваат со одлука за организирање на последипломски 
студии донесена во согласност со Правилникот за 
единствените основи за организирање на последип-
ломски и докторски студии усвоен од страна на уни-
верзитетот. 

Услови за запишување на последипломски студии 

Член 114 
На магистерски студии и специјалистички студии 

може да се запише лице кое има завршено додиплом-
ски студии на факултет во траење од четири години. 

На специјалистички студии може да се запише ли-
це кое има завршено додипломски студии во траење 
од четири години. 

За секои последипломски студии се утврдува кои 
додипломски студии се соодветни за запишување на 
судиската програма. 

Запишување на последипломски студии се врши 
врз основа на конкурс, под условите и по постапка ут-
врдени со одлукава за организирање на лослејципло^-
ските студии. ' 

Конкурсот од ставот 4 на овој член на државните 
високообразовни установи, по правило, збирно го об-
јавува универзитетот во чиј состав се. 

Конкурсот на приватна високообразовна установа 
што не е во состав на универзитет го објавува самата 
високообразовна установа. — ј 

Комисија за одбрана на магистерски, 
односно специјалистички труд 

Член 115 
Комисијата за одбрана на магистерскиот, односно 

специјалистичкиот труд се состои од најмалку три ли-
ца избрани во наставно-научни или наставни звања од 
соодветната научна област од која е магистерскиот 
труд, односно специјалистичкиот труд. Менторот е 
член на комисијата за одбрана. 

Комисијата од ставот 1 на овој член поднесува из-
вештај за оценка на трудот, најдоцна во рок од три ме-
сеци од денот на предавањето на трудот. 

Одбрана на магистерскиот односно 
специјалистичкиот труд 

Член 116 
Студент брани магистерски труд најдоцна во рок 

од три години од денот на одобрувањето на темата на 
магистерскиот труд. 

Студент брани специјалистички труд најдоцна во 
рок од две години од денот на одобрувањето на темата 
на специјалистичкиот труд. 

Високообразовната установа може да одобри, по 
барање на студентот, продолжување на рокот за од-
брана на специјалистичкиот, односно магистерскиот 
труд, под услови утврдени со статутот на вцсокообра-
зовната установа. 

Соодветна примена на одредбите за 
додииломски студии 

Член 117 
Одредбите од овој закон што се однесуваат на до-

несувањето, утврдувањето, односно давањето соглас-
ност на судиските и предметните програми, како и на 
оценувањето, преминот, правата и должностите на 
студентите од додипломските студии, стекнувањето 
односно одземањето на диплома за научниот степен 
магистер, односно стручниот степен специјалист соод-
ветно се применуваат и на студентите од Лоследип-
ломските студии. 

Трет оддел 
Стекнување на научен степен 

доктор на науки 

Начини на стекнување научен • 
степен доктор на науки :» пг --

Член 118 | 
Научен степен доктор на науки може да се стекне 

со докторски студии и одбрана на докторска дисерта-
ција или со пријавување и одбрана на доктррска ди-
сертација. 

Ѕокторските студии траат најмалку две години, 
окторската дисертација е самостоен научен труд 

кој е резултат на самостојна научна работа и претста-
вува придонес во развојот на соодветната научна од-
носно уметничка област. 

Условите за организирање на докторски студии и 
за стекнувањето научен степен доктор на науки фа-
култетот или научната установа ги уредуваат со сво-
јот статут, согласно со Правилникот за единствените 
основи за организирање на последипломски и доктор-
ски студии усвоен од страна на универзитетот. 

Услови за стекнување на научен 
степен доктор на науки 

На до.] 
Докто: 
завршено последипломски магистерски студии или ли-

се запише, односно 
^ ^ ^ Ш Ѓ Ш Л Ј Ѓ ^ С Има 
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це кое завршило специјализација од областа на меди-
цината и јавно одбранило труд на ниво на магистерски 
груд под условите утврдени во овој закон за пријаву-
вање и одбрана на магистерски труд. 

Запишувањето на докторски студии се врши врз 
основа на конкурс, кој го објавува факултетот или на-
учната установа. 

Ако не се организирани докторски студии од соод-
ветна област, пријавување на тема за докторска дисер-
тација се врши по иницијатива на кандидатот. 

По барање на кандидатот му се определува мен-
тор. 

Одбрана на докторската дисертација 

Член 120 
Одбраната на докторската дисертација се врши во 

рок од три години по завршените докторски студии, 
односно во рок од пет години од денот на одобрување-
то на темата за докторска дисертација. 

Високообразовната установа може да одобри, по 
барање на кандидатот, продолжување на рокот за од-
брана на докторската дисертација, под услови утврде-
ни со статутот на високообразовната установа. 

Комисија за одбрана на докторската дисертација 

Член 121 
Комисијата за одбрана на докторската дисертација 

се состои од пет члена со наставно-научни и научни 
звања од кои најмалку три се од соодветната научна 
област во која е темата на докторската дисертација. 

Четврти оддел 
Студии за надоградување, продлабочување или про* 
ширување на знаењата и континуирано образование 

Студии за надоградување и продлабочување 
на знаењата 

Член 122 
Заради проширување на своите знаења студентот 

може да запише и да полага одделни предмети од друг 
студиски програм, односно образовен профил. За по-
ложените испити високообразовната установа му из-
дава уверение. 

Со надоградување и продлабочување на завршени-
те додипломски или последипломски студии дипломи-
рано лице може со специјализирана студиска програ-
ма да ја зголеми својата квалификација и да стекне 
нов стручен или научен степен на образование или но-
ва специјалност. За надограденото и продлабочено 
знаење стекнато за време на дошколувањето се изда-
ва диплома или соодветен документ, 

Начинот и условите за студирање од ставовите 1 и 
2 на овој член поблиску се уредуваат со статутот на 
високообразовната установа. 

Континуирано образование 

Член 123 
Високообразовните установи можат -да воспоста-

ват форми на континуирано образование на граѓани-
те. 

Преку формите на континуирано образование се 
стекнуваат нови знаења, се проширува знаењето и 
стручноста. Континуирано образование се врши пре-
ку обуката (тренинг") курсеви, семинари, далечинско 
образование и други форми на континуирано образо-
вание. За завршена форма на континуирано образова-
ние, соодветно на видот и обемот на стекнатото знае-
ње се издава соодветен документ (свидетелство, пот-
врда, сертификат и слично) во кој се наведува видот 
на формата на образование и обемот и видот на стек-
натото знаење и стручност. 

Условите под кои можат да се стекнуваат знаења 
преку формите на континуирано образование и усло-
вите под кои се издава документот од став 2 на овој 
член се уредуваат со статутот на високообразовната 
установа. 

Десетти оддел 
Диплома за студиите 

Диплома 

Член 124 
Студент кој завршил додипломски студии на фа-

култет се стекнува со степенот "дипломиран или 
"ВасНе1огм (скратено: дипл. или В.А., В.Ѕс. итн.). На 
студентот му се издава диплома во која се наведува и 
видот на факултетската стручна подготовка, стручни-
от назив, како и средната оценка на успехот. Според 
традицијата и карактеристиките на стручниот назив 
стекнат на факултет може да се додаваат и специфич-
ни општоприфатени титули (називи) на универзитет-
ски квалификации во светот, кои ги одредува со акт 
министерот надлежен за работите на високото обра-
зование. 

Студент кој завршил додипломски студии на висо-
ка стручна школа со минимален рок на траење на сту-
диите од три години стекнува степен "специјалист по.. 
и, при што се наведува и струката. На студент кој за-
вршил студии со траење пократко од три години му се 
издава диплома во која се наведува само називот на 
струката од соодветната стручна област и средната 
оценка на успехот. Називите на струките на високите 
стручни школи, според општоприфатените називи во 
светот, ги одредува со акт министерот надлежен за ра-
ботите на високото образование. 

Студент кој завршил последипломски студии и од-
бранил магистерски труд го стекнува научниот степен 
магистер на науки (скратено: м-р, или М.А., М.Ѕс. 
ита.), односно магистер на уметности (М.Агѕ.). На сту-
дентот му се издава диплома во која се наведува видот 
на стручната подготовка, средната оценка на успехот, 
како и стручниот, научниот, односно уметничкиот на-
зив. 

Студент кој завршил последипломски специјалис-
тички студии го стекнува стручниот назив - специја-
лист (спец. или Ѕрс). • 

Лицето кое завршило докторски студии и одбрани-
ло докторска дисертација, како и лицето кое одбрани-
ло докторска дисертација го стекнува научниот степен 
доктор на науки (скратено: д-р или РН.О.). 

На студентот кој завршил со успех од најмалку 
9,00 (девет), му се издава посебен документ за заврше-
ни студии со одличен успех. 

Кратенката за научниот степен се става пред, а 
кратенката за стручниот назив по името и презимето 
на лицето. 

Одземање на диплома 

Член 125 
На студент кој завршил додипломски и последип-

ломски студии или се здобил со научен степен доктор 
на науки може да му се одземе издадената диплома, 
ако се утврди дека не исполнувал услови за добивање 
статус на студент на соодветната високообразовна ус-
танова, дека се здобил со соодветно звање спротивно 
на условите за стекнување на научно, односно стручно 
звање утврдени со статутот на високообразовната ус-
танова или дека сторил кривично дело поврзано со 
стекнувањето на дипломата. 

Условите и постапката за одземање на издадената 
диплома се утврдуваат со правилник на универзите-
тот. Условите поблиску се утврдуваат со статутот на 
факултетот, односно високата стручна школа. 

Промоција за завршени студии 

Член 126 
Промоцијата на лицата кои завршиле додиплом-

ски и постдипломски студии ја врши деканот односно 
директорот според постапка утврдена со статутот на 
високообразовната установа, односно научната уста-
нова. 

Промоцијата на лицата кои се здобиле со научен 
степен доктор на науки ја врши ректорот на универзи-
тетот, според постапка ;угврдена со статутот на уни-
верзитетот. 
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Шести оддел 
Евиденција 

Матична книга на запишани студенти, главна 
книга на дипломирани студенти 

Член 127 
На високообразовните установи се водат: матична 

книга на запишани студенти, главна книга на дипло-
мирани студенти, дневник за работа со студентите по 
години на студии и досие на секој студент. Нивната 
форма и содржина ги утврдува министерот одговорен 
за работите на високото образование. 

Матичната книга на запишани студенти и главната 
книга на дипломираните студенти се документи од 
трајна вредност. 

Право на издавање државни исправи 

Член 128 
Само високообразовна установа која има акреди-

тација и е запишана во регистарот на високообразов-
ните установи издава дипломи за завршен степен на 
стручна подготовка и други државни исправи. 

Други државни исправи, во смисла на овој закон се 
индекс, студентска легитимација и уверение. 

Начинот на водење на евиденцијата, формата (во 
материјална или во електронска), содржината и изда-
вањето на државните исправи, ги утврдува, на предлог 
на Интеруниверзитетската конференција, министерот 
надлежен за работите на високото образование. 

Глава десетта 
НАСТАВНО-НАУЧНИ, НАСТАВНИ И 

СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА 

Насшавно-научни и наставни звања 

Член 129 
На факултетот наставно-научни звања се доцент, 

вонреден професор и редовен професор. 
На факултетите во областа, на филолописите нау-

ки и на другите високообразовни установи на кои се 
изведува настава по јазик наставно-сгручни звања се 
лектор и виш лектор. 

На високите стручни школи наставни звања се 
предавач, виш предавач и професор на висока стручна 
школа. 

Одредбата од ставот 3 на овој член соодветно се 
применува за наставниците од универзитетскиот 
спортски центар. 

На високообразовните установи може да се врши 
избор и во научни звања согласно со Законот за науч-
ноистражувачката дејност. 

Високообразовна дејност може да врши само лице 
избрано во наставно-научно, односно наставно звање 
за времето за кое е избрано. 

По исклучок од ставот 5 на овој член високообра-
зовна дејност за последипломски студии и докторски 
студии може да врши лице избрано во научно, односно 
соработничко звање согласно со одредбите на Зако-
нот за научноистражувачката дејност, според еквива-
лентноста на звањата утврдени во овој закон. 

Соработнички звања 

Член 130 
Соработнички звања се помлад асистент, асистент, 

помлад лектор и уметнички соработник. 
Соработниците од ставот 1 на овој член се избира-

ат за научни, односно уметнички области, утврдени со 
статутот на високообразовната установа. 

Соработниците учествуваат во наставнообразов-
ниот процес во обем определен со статутот на високо-
образовната установа. Соработниците не можат са-
мостојно да држат предавања и да спроведуваат испи-
ти. 

Демонстрашори 

На факултетите, односно високите стру^И-пШШ* 
ли од редот на студентите кои завршиле трета година 

на студии со вкупен просечен успех од најмалку 8,00 
(осум), или од студентите на последипломски или док-
торски студии можат да се избираат демонстратор^ 

. Условите и начинот на изборот на демонстратори-
те и нивните права и обврски се уредуваат со статутот 
на високообразовната установа. 

Демонстраторите учествуваат во наставно-обра-
зовниот процес во обем определен со студискиот 
програм. 

Високообразовната установа и демонстраторот 
склучуваат договор со кој ги уредуваат меѓусебните 
права и обврски. 

Критериуми за избор 

Член 132 
Наставниците во насгавно-научни звања се изби-

раат според критериумите и постапката за избор во 
наставно-научни, научни, наставни и соработнички 
звања утврдени со правилник на универзитетот, врз 
единствените критериуми утврдени од страна на Ин-
теруниверзитетската конференција. 

Факултетите, односно високите стручни школи 
согласно со критериумите од став 1 на овој член со 
статутот поблиску ги утврдуваат условите за избор во 
наставно-научни, научни, наставни и соработнички 
звања. 
Критериуми за избор во одделни наставно-научни 

звања 

Член 133 
Наставниците во наставно-научни звања се изби-

раат во научните области утврдени со статутот на ви-
сокообразовната установа. 

За доцент може да биде избрано лице кое има нау-
чен степен доктор на науки од научната област во КОЈ а 
се избира, обдржавени научни и стручни трудови, пос-
тигнувања во приманата на истражувачките резулта-
ти и способност за изведување на одделни видови ви-
сокообразовна дејност. 

За вонреден професор може да биде избрано лице 
кое има научен стецен доктор на науки од научната 
област во која се избира, самостојни научни и стручни 
трудови обдржавени одделно или во публикации, 
учебници, учество во научноистражувачки проекти, 
односно значајни достигнувања во примената на науч-
но-истражувачките резултати, придонес во оспособу-
вањето на соработници и помлади наставници и кое 
покажало способност за изведување на разни видови 
високообразовна дејност. 

За редовен професор може да биде избрано лице 
кое има научен степен доктор на науки од научната 
област за која се избира, обдржавени поголем број на-
учни трудови одделно или во научни публикација кои 
имаат значајно влијание во развојот на науката и 
практиката, учебници, кое учествувало или раководе-
ло со научно- истражувачки проект и кое има придо-
нес во оспособувањето на соработници и помлади нас-
тавници и кое покажало способност за изведување на 
сите видови вискообразовна дејност. 

Критериуми за избор во лекторски звања 

Член 134 
За лектор може да биде избрано лице кое има за-

вршено последипломски студии од научна област во 
која се избира и покажува способност за наставна ра-
бота и лице кое има соодветно високо образование, 
владее со проблемите на својата дисциплина и има 
практично искуство во наставната работа. 

За виш лектор може да биде избрано лице кое има 
завршено последипломски студии од научната област 
во која се избира, обдржавени научни и стручни тру-
дови и покажува способност за наставна работа. 

Посебни критериуми за избор по 
стручно-умешнички предмети 

За доцент, вонреден професор и редовен професор 
по стручно-уметничките предмети може да биде из-
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брано и лице без научен степен доктор на науки, кое 
има соодветно високо образование, признати умет-
нички и стручни дела, односно остварувања кои се од 
особено значење за афирмација на културата и умет-
носта во и надвор од земјата, како и способност за 
наставна работа. 

Критериуми за избор во звања 
на висока стручна школа 

Член 136 
За предавач на висока стручна школа може да би-

де избрано лице кое има завршено последипломски 
студии и покажува способност за наставна и високос-
тручна работа, обдржавени стручни трудови и ако има 
повеќегодишно успешно искуство во работите од сво-
јата струка. 

За виш предавач на висока стручна школа може да 
биде избрано лице кое има завршено последипломски 
студии, обдржавено поголем број научни, односно 
стручни трудови и способност за наставна и високос-
тручна работа. 

За професор на висока стручна школа може да би-
де избрано лице кое има завршено докторат на науки, 
обдржавени научни и стручни трудови и способност за 
изведување на наставната и високостручна работа. 

Критериуми за избор во помлад асистент, односно 
помлад лектор 

Член 137 
За помлад асистент може да биде избрано лице 

кое има завршено соодветно високо образование со 
просечна оценка од најмалку 8,00 (осум), кое се служи 
со еден од светските јазици и покажува способност за 
наставно-научна, наставно-стручна, односно наставно-
уметничка работа. 

По исклучок од ставот 1 на овој член за помлад 
асистент на високообразовна установа може да биде 
избрано лице со просечна оценка од најмалку 8,00 
(осум), на предметите на кои се избира ако, покрај 
другите услови утврдени со овој закон, е натпросечно 
талентирано во областа на културата и уметноста и 
има психофизички способности кои се неопходен ус-
лов за вршење на соработничката дејност. 

За помлад лектор може да биде избрано лице кое 
има завршено соодветно високо образование со про-
сечна оценка од најмалку 8,00 (осум), кое во потпол-
ност владее со странскиот јазик и покажува способ-
ност за наставна работа. 

Правата и обврските на помладиот асистент, од-
носно помладиот лектор се утврдуваат со статутот на 
високообразовната установа. 

Лицето од ставовите 1,2 и 3 на овој член не стекну-
ва работен однос, но има право на запишување на 
последидломските студии без надоместок, право на 
здравствено осигурување и право на паричен надомес-
ток. Помладиот асистент односно лектор има обврска 
да се запише на последипломски студии најдоцна во 
наредната учебна година по изборот. 

Високообразовната установа и помладиот асис-
тент, односно помладиот лектор склучуваат договор 
со кој ги уредуваат меѓусебните права и обврски. 

Критериуми за избор во асистент 
и уметнички соработник 

Член 138 
За асистент може да биде избрано лице кое има за-

вршено последипломски магистерски студии од соод-
ветно научно, односно уметничкото подрачје или спе-
цијализација од областа на медицината според зако-
нот за здравствена заштита и одбранило магистерски 
труд, се служи со еден од светските јазици и покажува 
способност за наставно-научна, односно наставно-
уметничка дејност. 

За асистент по стручно - уметнички предмет може 
да биде одбрано и лице кое има високо образование, 
ја&ногпретставени И признати уметнички остварувања 
и Укажува сјпособнос^г за Наставно-уМетничка и нас-
тавно-научна работа. . • -

Со статутот на универзитетот се утврдува можност 
за доделување звање уметнички соработник на истак-
нати стручњаци од областа на уметноста, кои потрај-
но учествуват во изведувањето на наставно-уметнич-
ката работа. 

^ Конкурс за избор 

Член 139 
Избор во наставно-научни, научни, наставни и со-

работнички звања се врши по пат на државен кон-
курс, што го објавува високообразовната установа во 
дневниот печат. 

Конкурсот се распишува за избор во сите настав-
но-научни, научни, односно наставнички звања. 

При изборот во соработничко звање се назначува 
^работничкото звање за кое се врши изборот. 

Стекнувањето на наставно-научно звање на избра-
ните наставници е постапно. 

При изборот од ставот 1 на овој член се примену-
ваат одредбите од овој закон за избор во наставно-на-
учни, научни, наставни и соработнички звања. 

Постапката по конкурсот може да трае најмногу 
шест месеци. Ако таа не заврши во овој рок, постап-
ката се запира и се распишува нов конкурс. 

Постапка за избор 

Член 140 
Изборот на кандидатите во наставно-научни, науч-

ни, наставни и соработнички звања го врши наставно-
научниот, односно наставничкиот совет врз основа на 
оценката во рефератот на рецензиона комисија, која 
ја формира по завршувањето на рокот за пријавување 
на кандидатите. 

Рецензионата комисија ја формира наставно-науч-
ниот, односно наставничкиот совет и се состои од нај-
малку три члена. Членовите на рецензионата комиси-
ја можат да бидат од високообразовната установа во 
која се врши изборот и од други високообразовни и 
научни установи кои вршат високообразовна дејност 
во согласност со овој закон. 

Повеќе од половината членови на рецензионата 
комисија ја сочинуваат лица избрани во наставно-на-
учни и наставни звања од истата наставно-научна, од-
носно уметничка област во која се избира кандидатот, 
а другите членови се од сродна наста^но-научна, од-
носно уметничка област. 

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

За сите придржавени кандидати рецензионата ко-
мисија поднесува реферат во писмена форма. Рефера-
тот на рецензионата комисија содржи оценка за науч-
ните, стручните, педагошките и други остварувања на 
кандидатите, што се од важност за утврдување на ус-
ловите за избор во соодветното звање, како и предлог 
за избор на кандидатот во соодветно звање. Високооб-
разовната установа го објавува рефератот на рецензи-
оната комисија во соодветниот билтен на универзите-
тот најмалку 15 дена пред денот на изборот. 

Ако наставно-научниот совет, наставно-уметнич-
киот совет, односно наставничкиот совет не избере 
предложен кандидат, конкурсот се повторува. 

Изборот во звање е основа за засновање на рабо-
тен однос на определено, односно неопределено врет 
ме. 

Постапката за избор во наставно-научни, научни, 
наставни и соработнички звања поблиску се уредува 
со статутот на факултет и високата стручна школа 
согласно правилникот за единствените критериуми и 
постапката за избор во наставно-научни, научни, нас-
тавни и соработнички звања, усвоен од универзитетот. 

Засновање на работен однос 

Член 141 
Лицата избрани во наставно-научно, научно и нас-

тавно звање, односно во соработничко звање асистент 
.засноваат работен однос и остваруваат права и обвр-
ски од работен однос во согласност со овој % друг 
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кон и колективен договор склучен меѓу мнозинскиот 
синдикат организиран во државните високообразовни 
установи во Република Македонија и Владата на Ре-
публика Македонија. 

Со извршениот избор во наставно-научно, научно, 
наставно, односно соработничко звање избраното ли-
це засновува работен однос за времето на кое е избра-
но. 

Во приватна вискообразовна установа, со соглас-
ност на избраното лице од ставот 1 на овој член, зас-
новањето на работен однос може да биде и на пократ-
ко време од времето за кое е избрано. 

Рокови за кои се вршат изборите 

Член 142 
Доцент, вонреден и редовен професор и професор 

на висока стручна школа се избираат за време од пет 
години. 

Редовен професор и професор на висока стручна 
школа по вториот избор, односно со над 60 години 
старост, по изборот стекнуваат работен однос на не-
определив време и го задржуваат звањето редовен 

* есор доживотно. 
1ектор и виш лектор, предавач и виш предавач и 

соработник се избираат за време од четири години. 
Асистент се избира за време од три години со пра-

во на уште еден избор. 
Асистент кој се здобил со научен степен доктор на 

науки, може да биде избиран во тоа звање неограни-
чено. 

По исклучок од став 5 на овој член, асистент по 
уметничките предмети, кој не се здобил со научен сте-
пен доктор на науки, може да биде избран во тоа зва-
ње неограничено. 

Помлад асистент се избира за време од две години 
со право на уште два избори. 

Начинот на избор, времетраењето на изборот и 
начинот на оспособување на помладиот асистент се 
уредува со статутот на високообразовната установа. 

Избор во звање по истекот на времето 
за кое е извршен изборот 

Член 143 
Најдоцна шест месеци пред истекот на времето за 

кое е извршен изборот во наставно-научно, научно, 
наставно односно соработничко звање, деканот, од-
носно директорот распишува конкурс за избор во сите 
наставно-научни, научни, наставни, односно соработ-
нички звања. 

При изборот од ставот 1 на овој член се примену-
ваат одредбите од овој закон за избор во наставно-на-
учни, научни, наставни и соработнички звања. 

Времето за распишување на конкурсот од ставот 1 
на овој член се продолжува за времето кое е поминато 
на отслужување на воена обврска, породилно отсу-
ство, боледување подолго од шест месеци, како и ми-
рување на работниот однос во случаи определени со 
закон. 

Лица кои не се избрани 

Член 144 
Ако при избор лицето кое претходно било избрано 

во наставно-научно, наставно, односно соработничко 
звање биде предложено за избор во повисоко звање и 
не биде избрано во предложеното повисоко звање, 
повторно се гласа за избор во постојното звање во кое 
било претходно избрано. 

На лицето кое не е избрано во звање, му престану-
ва работниот однос. 

Лицето од ставот 2 на овој член има право на при-
говор до органот кој одлучувал за изборот. Ако при-
говорот биде одбиен, лицето има право на жалба до 
универзитетскиот сенат, кој формира комисија од три 
члена, составена од редовни професори од иста или 
сродна научна област од која е подносителот на жал-
бата, од кои најмалку два члена се од друга високооб-
разовна установа. Комисијата поднесува извештај во 
кој дава оцена за изборот. Одлуката на универзитет-
скиот сенат е конечна. 

Предвремен избор во повисоко звање 

Член 145 
Избор во повисоко наставно-научно, научно, нас-

тавно и соработничко звање може да се врши и пред 
истекот на рокот за кој е извршен изборот во постој-
ното звање доколку наставникот, односно соработни-
кот ги исполнил условите за избор во повисоко звање 
и со својата научна и наставна работа особено придо-
нел за развојот односно примената на научната, од-
носно уметничката дејност за која е избран, по исте-
кот на најмалку половина од времето за кое е извр-
шен изборот. 

Иницијатива за избор во повисоко звање, пред ис-
текот на рокот, можат да дадат најмалку два институ-
та, односно катедри од сродни научни области. 

Наставно-научниот, односно наставничкиот совет 
на високообразовната установа распишува конкурс и 
ја спроведува постапката за избор во повисоко звање, 
во согласност со овој закон и правилникот за единс-
твените критериуми и постапката за избор во настав-
но-научни, научни, наставни и соработнички звања, 
усвоен од универзитетот. 

Предвремен престанок на изборот 

Член 146 
Лицето избрано во наставно-научно, научно, нас-

тавно и соработничко звање должно е постојано науч-
но, стручно односно уметнички да се усовршува и до-
кажува, успешно да ја остварува високообразовната 
дејност, да придонесува за создавање наставно-научен, 
односно уметнички подмладок, да се грижи за успеш-
но остварување на саудиските програми, и да придоне-
сува за развојот, односно примената на научната, одт 
носно уметничката дејност за која е избран. 

На лицето избрано во наставно-научно, Наставно и 
соработничко звање може да му престане работниот 
однос и пред истекот на времето за кое е избрано, под 
условите и постапката уредени со статутот, ако се ут-
врди дека подолго време не ги исполнува обврските од 
ставот 1 на овој член, ако ги попречува законските и 
статутарните активности на високообразовната уста-
нова или ги попречува другите членови во остварува-
њето на нивните права и извршувањето на должности-
те во високообразовната установа, ако престанале да 
постојат основните услови врз основа на кои е извр-
шен изборот и ако сторил кривично дело во врска со 
вршењето високообразовна дејност. 

Одлуката за престанок на изборот и работниот од-
нос пред истекот на времето за кое е избрано лицето 
во наставно-научно, наставно или соработничко звање 
донесува органот кој го избрал врз основа на реферат 
на комисија составен од три редовни професори. 

Лицето од ставот 3 на овој член има право на при-
говор до органот кој одлучувал за престанокот на из-
борот. Ако приговорот биде одбиен, лицето има пра-
во на жалба до универзитетскиот сенат, кој формира 
комисија од три члена, составена од редовни професо-
ри од иста или сродна научна област од која е подно-
сителот на жалбата, од кои најмалку два члена се од 
друга високообразовна установа. Комисијата поднесу-
ва реферат во кој дава оцена за изборот. Одлуката на 
универзитетскиот сенат е конечна. 

Право на вршење дејност во друга 
високообразовна установа 

Член 147 
Лице од една високообразовна установа може да 

врши високообразовна односно уметничка дејност во 
друга високообразовна, односно уметничка установа 
во звањето во кое е избрано на иста или сродна нас-
тавно-научна односно уметничка област, врз основа 
на дозвола од високообразовната установа во која е 
избрано. 

Условите под кои се остварува правото од ставот 1 
на овој член се уредуваат со статутот на високообра-
зовната установа. 
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Визишинѓ професори 

Член 148 
По покана од органот на управување на високооб-

разовната установа професори, признати научници од 
земјата и странство, можат како гости да извршуваат 
високообразовна и научноистражувачка дејност за 
одредено време. 

Условите под кои се врши дејноста од ставот 1 на 
овој член се утврдуваат со договор. 

Афирмирани научници, стручњаци 
од практиката и уметници 

Член 149 
Афирмирани научници, стручњаци од практиката, 

уметници, без оглед на исполнетоста на условите ут-
врдени со овој закон за избор во звање како специја-
листи и експерти, по покана, можат да изведуваат нас-
тава за одделни делови од наставен предмет, во обем и 
според условите определени со статутот на високооб-
разовната установа. 

Насловна звања 

Член 150 
Афирмирани научници, стручњаци од практиката, 

уметници и соработници на високообразовна устано-
ва, кои ги исполнуваат условите за избор во звања, а 
за кои нема слободно место за избор во наставно-на-
учно, односно наставничко звање можат да се избира-
ат во звањето насловен доцент и насловен вонреден 
професор, според условите и постапката утврдени со 
овој закон. 

Видот и обемот на учеството во вршењето на вис-
кообразовната дејност на лицата избрани во насловни 
звања го утврдува наставно-научниот, односно настав-
но-уметничкиот совет. 

Еквиваленција на звања 

Член 151 
Заради вршење на високообразовна дејност, под 

условите утврдени со овој закон научните и соработ-
ничките звања стекнати според одредбите на Законот 
за научно-истражувачката дејност, одговараат на 
следните наставнички и соработнички звања утврдени 
со овој закон: научен советник на редовен професор, 
виш научен соработник на вонреден професор, научен 
соработник на доцент и соработник во научноистра-
жувачката дејност на соработник во високообразовна 
установа. 

Еквивалентните звања од ставот 1 на овој член мо-
жат да се користат како наставно-научни и соработ-
нички звања, ако научната установа добила акредита-
ција за вршење на последипломски и докторски сту-
дии, односно за стекнување на докторат на науки, во 
обем и под условите утврдени со овој закон и со реше-
нието за акредитација. 

Почесен професор и почесен 
доктор на науки 

Член 152 
На истакнат професор од универзитет во стран-

ство, кој дал посебен придонес за развојот на високо-
образовната дејност, на предлог на високообразовна 
установа, универзитетот може да му додели звање по-
чесен професор. 

На истакнати научни, културни, деловни и други 
лица од земјата и странство, кои со своите дела дале 
пособен придонес за развојот на научната мисла, кул-
турата, или на друг начин придонеле за развојот на ви-
сокото образовна, на предлог на високообразовна ус-
танова односно на акредитирана научна установа, уни-
верзитетот може да им додели титула почесен доктор 
на науки (доктор Нопопѕ саига). 

. Поблиски одредби за доделување звање почесен 
професор и титула почесен доктор на науки и за нив-
ните права се утврдуваат со статутот на универзите-
тот. 

Плашено и неплатено отсуство 

Член 153 
На лице* избрано во наставно-научно, научно, нас-

тавно и соработничко звање, на секои пет години, ви-
сокообразовната установа може да му одобри платено 
отсуство во траење до една година, односно неплатено 
отсуство во траење до три години заради престој во 
странство за стручно, односно научно усовршување во 
соодветната научна, односно .уметничка област или за 
престој на високообразовна, научна или уметничка ус-
танова со статус во наставно-научно или научно-ис-
тражувачко звање. 

Престанок на работен однос поради исполнување 
на услови за пензија 

Член 154 
На лицето избрано во наставно-научно, или нас-

тавно звање, кое во текот на учебната година ги ис-
полнило условите за пензија, работниот однос му трае 
до крајот на учебната година. 

Редовен професор во пензија има право да изведу-
ва последипломски и докторски студии или да работи 
на научно-истражувачки проект под условите опреде-
лени со статутот на високообразовната установа. 

Рок во кој се стекнуваат правата^ и обврските во 
звањата на лица избрани од матична комисија 

Член 155 
Лице избрано во наставно-научно, наставно или 

соработничко звање од матична комисија во постап-
ката за основање на високообразовна установа ги 
стекнува правата и обврските во звањето во кое е из-
брано, утврдени со ОВОЈ закон, со денот на запишува-
њето на високообразовната установа во регистарот на 
високообразовните установи. 

Глава единаесетта 
СТУДЕНТИ 

Статус на студентот 

Член 156 
Статусот на студент, а со тоа и член на академска-

та заедница се стекнува со запишувањето на додип-
ломски, последипломски и докторски студии на висо-
кообразовна установа. 

Статусот на студент се докажува со студентска ле-
гитимација. 

Права на студентот 

Члеа 157 
Студентот има право на: 
- редовно студирање и статус на редовен студент и 

право на вонредно студирање и статус на вонреден 
студент; 

- запишување и образование под еднакви услови 
утврдени со закон, статут и студиската програма; 

- учество во управувањето со високообразовната 
установа согласно со овој закон и статутот на високо-
образовната установа; 

- заштита на своите права и должности пред орга-
ните на високообразовната установа и 

' - заштита на личноста на студентот од злоупотре-
ба и на неговото достоинство. 

Студентот има право и да: 
- се определи за видот на студиите; 
- студира истовремено на повеќе студиски програ-

ми од различни специјалности и изучува дополнител-
ни курсеви; 

- ги продолжи студиите на друга високообразовна 
установа ако високообразовната установа на која е за-
пишан престане со работа; 

- ги користи библиотеката и базите на податоци, 
просторот, опремата (учебните помагала), софтверот 
и друга научна и стручна инфраструктура на високо-
образовната установа; 
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- учествува во научноистражувачката и стручната 
дејност при што му се гарантираат авторски, пронао-
ѓачки и слични права и награди; 

- избира и да биде избиран, како претставник на 
студентите во органите на високообразовните устано-
ви; 

- користи услуги на студентскиот стандард (сместу-
вање, исхрана, здравствена заштита и друго), градски 
и меѓуградски превоз според условите утврдени со за-
кон и од вршителите на соодветните дејности; 

- ги користи универзитетските објекти за спортска 
и културна дејност; 

- преминува од една на друга високообразовна ус-
танова односно од едни на други студии и при тоа да 
ги користи погодностите на кредит системот; 

- се организира во граѓански здруженија и други 
форми на лична иницијатива; 

- ги продолжи студиите што ги прекинал; 
- користи распуст не помалку од 60 дена во рамки-

те на една календарска година; 
- добива државни или други стипендии или да ко-

ристи финансиски кредит за издршка за време на шко-
лувањето; 

- остварува соработка со студентите во земјата и 
во странство; 

- остварува и други права согласно со закон и со 
статутот на високообразовната установа. 

Студентите, докторантите и специјализантите без 
родители, слепи, глуви, инвалиди од прва и втора гру-
па, мајки со деца до шест годишна возраст и хоспита-
лизираните имаат право на посебни погодности утвр-
дени со статутот на високообразовната установа. 

Правата од ставовите 1 и 2 на овој член студентот 
на високообразовната установа ги остварува во обем 
и според условите утврдени со закон и статутот на ви-
сокообразовната установа. 

Заради заштита на правата на студентите на секој 
универзитет се формира студенски правобранител. 
Надлежноста, изборот и работата на студенскиот пра-
вобранител се утврдува со статутот на универзитетот, 
врз основите утврдени во статутот на Интеруниверзи-
тетската конференција. 

Паралелно студирање 

Член 158 
Студент може паралелно да студира на други до-

дипломски студии со надоместување на трошоците, 
како вонреден студент. 

Студентот кој по завршувањето на прва година, 
односно кој ги исполнил условите од кредит системот 
од додипломските студии ќе постигне просечна оцен-
ка од најмалку 8,00 (осум) има право предвреме да по-
лага испити по предмети од наредната година, односно 
по прв блок предмети според кредит системот, како и 
на паралелно студирање на друг факултет, без надо-
мест на трошоците. 

Начинот и условите за студирање од ставот 1 на 
овој член, како и остварувањето на правата од ставот 
2 на овој член, поблиску се уредуваат со статутот на 
високообразовната установа. 

Премин од едни на други студии 

Член 159 
Во текот на студиите^ студентот може да премине 

од едни на други студии или насока, под услови утвр-
дени со статутот на високообразовната установа на 
која студентот преминува, усогласени со правилникот 
за единствените основи на кредит системот и преми-
нот од една на друга студиска програма, односно од 
една на друга високообразовна установа во состав на 
универзитетот. 

Студентот кој бил запишан на високооброзовна 
установа која престанала со работа има право да ги 
продолжи студиите на иста или сродна високообразов-
на установа под условите утврдени со статутот на ви-
сокообразовната установа на која ги продолжува сту-
диите. 

Студентите од ставот 2 на овој член самостојно ги 
сносат трошоците на школувањето, во согласност со 
статутот на високообразовната установа и овој закон. 

Правила на студирање 

Член 160 
Условите под кои студентот може, според кредит 

системот, да запише нови наставни предмети од наред-
на година на студии или од нареден семестар ако сту-
диите се организирани семестрално, следењето и про-
верката на знаењата се утврдуваат со статутот на фа-
култетот, односно високата стручна школа, врз осно-
ва на универзитетскиот правилник за единствените 
правила на студирање. 

Престанок на статусот на студент 

Член 161 
На студентот му престанува статусот на студент во 

високообразовната установа според условите и пос-
тапката утврдени со статутот на високообразовната 
установа. Статусот од ставот 1 на овој член престану-
ва, ако студентот: 

- дипломира; 
- не ги заврши студиите во рокот утврден со закон 

и статутот; 
- не го исполни условот според кредит-системот и 

не ја запише годината, односно семестарот во рокови-
те утврдени со статутот; ~ 

- се испише; 
- е исклучен. 
Статусот од ставот 1 на овој член може да биде об-

новен според постапката утврдена со статутот на ви-
сокообразовната установа, освен ако статусот не 
престанал со трајно исклучување. Трошоците за обно-
вување на статусот ги поднесува студентот. 

Дисциплински мерки 

Член 162 
За повреда на должностите и за неисполнување на 

обврските, на студент на додипломски студии може да 
му се изрече една дисциплинска мерка: опомена, др-
жавна опомена и исклучување. 

Дисциплинската мерка исклучување се применува 
за учебната година во која е изречена. 

Дисциплинските мерки ги изрекува комисијата за 
дисциплински мерки на соодветната високообразов-
на установа. Во составот на дисциплинската комисија 
еден член делегираат студентите на високообразовна-
та установа на која е запишан студентот. 

Со статутот на високообразовната установа се оп-
ределува составот на дисциплинската комисија, начи-
нот и постапката за утврдување на дисциплинската од-
говорност, мерките и условите под кои дисциплинска-
та мерка се изрекува и правото на заштита на студен-
тот. 

Постапката за дисциплинската одговорност се 
спроведува врз начелото на праведност и сослушува-
ње од страна на комисијата за дисициплински мерки. 

Трет оддел 
Учество на студентите во управувањето 

Начин на учество на студентите во управувањето 

Член 163 
Студентите учествуваат во управувањето со висо-

кообразовните установи преку претставниците на со-
јуз на студенти на универзитетот во органите на висо-
кообразовните установи, преку формите на самоорга-
низирање или на друг начин според условите утврде-
ни со закон и статутот на високооброзавната устано-
ва. 

Содржина на учеството на студентите во 
управувањето 

Член 164 
Студентите во рамките на своето право на управу-

вање: 
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- донесуваат и остваруваат програма на различни-
те форми и видови интересни дејности организирани 
на високообразовните установи; 

- ги разгледуваат и на надлежните органи им дава-
ат мислења за статутот, другите општи акти и за други 
прашања кои се однесуваат на правата и должностите 
на студентите; 

- избираат свои претставници во органите на висо-
кообразовните установи; 

- учествуваат во кандидационата постапка за избор 
на ректор, декан односно директор и учествуваат во 
нивниот избор и 

- расправаат и одлучуваат и за други прашања од 
интерес за студентите. 

Глава дванаесетта 
ПРИЗНАВАЊЕ НА ВИСОКООБРАЗОВНИ 

СТУДИИ 

Признавање на високообразовни квалификации 
стекнати во странство 

Член 165 
Со признавањето на високообразовните квалифи-

кации или дел од високообразовните студии поминати 
во странство, врз основа на стручен предлог од соод-
ветна високообразовна установа на Република Маке-
донија, министерството надлежно за работите на ви-
сокото образование формално ги потврдува вреднос-
та, квалитетот и споредливост на странската високо-
образовна квалификација со домашната, односно 
признавањето на сите права кои таа диплома или сви-
детелство ги даваат во државата во која се стекнати. 

Академско и професионално признавање 

Член 166 
Со академско признавање се остварува правото на 

пристап во високообразовните институции на Репуб-
лика Македонија, односно можноста за продолжување 
на високообразовните студии за стекнување на висо-
кообразовна квалификација, или признавање заврше-
на високообразовна квалификација за академски це-
ли. 

Со професионално признавање на високообразов-
ната квалификација се овозможува вршење професи-
онална дејност во Република Македонија. 

Со делумно признавање формално се признава дел 
од високообразовните студии успешно завршени во 
странство. 

Содржина и цел на признавањето 

Член 167 
Признавањето на стекнати високообразовни ква-

лификации или на дел од високообразовните студии 
поминати во странство е составен дел од правото на 
образование и слободата на движењето. 

Во постапката на признавање на странски високо-
образовни квалификации се избегнува било која фор-
ма на дискриминација и на предрасуди во оценувањето 
на странската високообразовна квалификација, се 
обезбедува меѓусебна доверба и транспарентност и се 
прифаќаат разликите меѓу високообразовните систе-
ми. _ 

Надлежност 

Член 168 
Министерот надлежен за работите на високото об-

разование врз основа на предлогот од стручна комиси-
ја на високообразовна установа (во натамошниот 
текст: стручна комисија) одлучува за секое барање по-
себно за признавање на високообразовни квалифика-
ции стекнати во странство или на еден дел од студиите 
поминати во странство. 

Стручната комисија од ставот 1 на овој член, на 
барање од министерот ја формира наставно-научниот, 
односно наставничкиот совет на високообразовната 
установа која е најблиска до наставно-научната об-
ласт за признавање на странска високообразовна кваг 
лификација. 

Стручната комисија утврдува предлог по разгледу-
вање на целокупната документација поднесена од 
страна на барателот и по добиеното мислење од стра-
на на информативниот центар, во рок од 60 дена од де-
нот на доставувањето на барањето од страна на ми-
нистерот. Ако комисијата не го даде своето мислење 
во овој рок, министерот може да формира комисија во 
нов состав. 

Задоволување на формални барања 
за признавањето 

Член 169 
Стручната комисија утврдува предлог за признава-

ње на високообразовната квалификација стекната во 
странство или на дел од студиите поминати во стран-
ство кога содржината и квалитетот на странската ви-
сокообразовна квалификација и институција тоа го 
оправдуваат, односно кога се задоволени сите фор-
мални барања за признавањето. 

Припаѓањето на високообразовниот систем 
на државата основен услов за признавање 

Член 170 
Стручната комисија утврдува предлог за признава-

ње на високообразовна квалификација или на дел од 
студиите поминати во странство доколку истата е из-
дадена, односно студиите се поминати во странска ин-
ституција признаена од овластените органи на таа др-
жава, односно доколку високообразовната институци-
ја му припаѓа на високообразовниот систем на таа др-
жава. _ 

Лица кои можат да бараат признавање 
Член 171 

Право на признавање квалификации имаат: 
- државјани на Република Македонија и лица со 

постојан престој во Република Македонија; 
- лица кои сакаат да дојдат во Република Македо-

нија за да засноват работен однос или да ги продолжат 
студиите; 

- странски државјани и 
- лица без државјанство. 

Потребни документи 

Член 172 
За признавање на стекната квалификација барате-

лот е должен да ги поднесе следниве документи, дета-
лизирани од соодветна институција или со нотарска 
верификација: 

- документ со кој се докажува квалификацијата, во 
оригинал и копија; 

- копија од дополнителните документи определени 
од министерот надлежен за работите на високото об-
разование; 

- превод на документите нотарски верификувани. 
Стручната комисија која ја врши процената може 

да побара и други дополнителни документи потребни 
за процена односно за признавање на квалификација-
та. 

Постапка за признавање 
Член 173 

Во одлуката за признавање на квалификацијата е 
содржано дека странската квалификација ги исполну-
ва општите и посебните барања поставени за пристап 
во високото образование или вработување во Репуб-
лика Македонија. 

Предлогот на одлуката за признавање на квалифи-
кацијата ја потпишува претседателот на стручната ко-
мисија. Одлуката ја потпишува министерот надлежен 
за работите на високото образование. 

Ако стручната комисија утврди дека странската 
квалификација не е доволна за натамошно студирање 
или за вработување во Република Македонија, во сво-
јот извештај ги наведува причините и го известува ба-
рателот за мерките што треба да ги преземе и обврс-
ките што треба да ги исполни за да може во натамош-
ната постапка да се здобие со признавање на квалифи-
кацијата. 
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Признавање на истите права 
Член 174 

Странската квалификација признаена во Републи-
ка Македонија не може на лицето да му дава поголеми 
права од оние кои со истата квалификација ги имал во 
државата каде што истата е стекната. 

Услови за признавање 
Член 175 

За признавање на високообразовна квалификација 
стекната во странство се битни следниве околности: 

- образовниот систем на странската земја; 
- општата компарабилност на системот; 
- дали странската високообразовна институција е 

призната, односно дали е овластена од компетентни 
органи во матичната земја за издавање дипломи и сви-
детелства; 

- признаеноста на странските дипломи и свидетел-
ства во матичната земја; 

- видот на образование што се изведува на високо-
образовната институцијата според академска, односно 
професионална ориентираност; 

- условите за влегување во високообразовната ин-
ституција; 

- студискиот план на високообразовната институ-
ција; 

- содржината на секој изучуван наставен предмет; 
- времетраењето на изучувањето на секој наставен 

предмет; 
- системот на оценување; 
- квалитетот на образовната институција, односно 

саудиската програма; 
- развиеноста на акредитациониот систем и систе-

мот на евалуација; 
- правата што документот ги дава во матичната др-

жава; 
- целите на евентуалното признавање и слично и 
- поранешната практика т.е. претходно решени 

слични случаи. 
Дополнителни услови за призанавање и 

за иравна поука 
Член 176 

Доколку разликите во основните и значајните еле-
менти за стекнување високообразовна квалификација, 
односно на делот од студиите посетувани и завршени 
во странство се битни за самото признавање, призна-
вањето може да биде условено со полагање дополни-
телни испити или може да се изврши делумно призна-
вање. 

Доколку барањето за признавање странска висо-
кообразовна квалификација е одбиено, во одлуката се 
образложуваат причините за одбивање, се дава поука 
на барателот да поднесе жалба и се наведува рокот во 
кој може да поднесе жалба, како и начинот и местото 
за нејзино поднесување. 

Рок за признавање 
Член 177 

Одлука по барањето за признавање, односно за де-
лумно или условно признавање, односно за непризна-
вање на странската високообразовна квалификација 
се донесува најдоцна во рок од три месеци од денот 
кога е поднесена комплетната документација. 

Во случај на пречекорување на рокот од став 1 на 
овој член за решавање по барањето, стручната коми-
сија е должна да ги образложи причините за пречеко-
рување на рокот. 

Ако министерот надлежен за работите на високо-
то образование утврди дека пречекорувањето на ро-
кот за решавање по барањето не е оправдано, упатува 
барање до истата или друга високообразовна установа 
да формира нова стручна комисија. 

Право на жалба 
Член 178 

Барателот кој не е задоволен од одлуката за приз-
навање на странската високообразовна квалификаци-
ја може да поднесе Приговор до стручната комисија во 
рок од 15 дена. 

Ако барателот не е задоволен од одлуката на 
стручната комисија по поднесениот приговор, може 
во рок од наредните 30 дена да поднесе тужба до Вр-
ховниот суд на Република Македонија. 

Евиденција 

Член 179 
За признавањето на странски високообразовни 

квалификации се води евиденција. 
Поблиски прописи за начинот на водење евиденци-

ја донесува министерот надлежен за работите на висо-
кото образование. 

Информативен центар 
Член 180 

Министерот надлежен за работите на високото об-
разование формира Информативен центар за призна-
вање на високообразовни квалификации стекнати во 
странство односно на дел од студиите поминати во 
странство (во натамошниот текст: Информативен 
центар). Во Информативниот центар се вклучени ли-
ца специјализирани за проблематиката на признавање 
на квалификациите стекнати во странство односно за 
светските образовни системи, како и за компаратив-
ност и компатибилност со системот на високото обра-
зование во Република Македонија. 

Информативниот центар, во рамките на своите 
права и обврски: 

- изготвува општа дескрипција на системот за ви-
соко образование во Република Македонија, за статуа 
сот на високообразовните установи, за условите за 
прием, саудиските програми, квалификациите, звања-
та и слично; 

- се грижи за вградување во домашното законодав-
ство на правилата и обврските содржани во меѓуна-
родните акти и документи; 

- собира информации за странските високообра-
зовни системи; 

- изготвува преглед на битните разлики што посто-
јат меѓу странските и домашните високообразовни 
квалификации; 

- подготвува дескрипција на процедурата преку ко-
ја се остварува признавањето на квалификациите за 
да биде достапна на барателите за признавање на ви-
сокообразовни квалификации стекнати во странство; 

- утврдува методологија на проценувањето, вре-
метраењето на процедурата, правото на жалба, цената 
на постапката, потребната документација и слично; 

- изготвува прелиминарни информации за можно-
то признавање на одредена странска квалификација за 
студенти кои еден период од студиите сакаат да го по-
минат на странска високообразовна институција; 

- препорачува начела за признавање на институци-
ите за високото образование и изготвува инструменти 
како што се: европскиот кредит трансфер систе*Ј*#'до-
полнителната диплома; * 

- ги идентификува фалсификуваните квалифика-
ции и квалификациите издадени од непризнаени ин-
ституции; 

- оформува база на податоци од значење за врше-
ње на својата дејност; 

- изготвува упатства за студирање на високообра-
зовните институции во Република Македонија за 
странските студенти; 

- изготвува билатерални и мултилатерални догово-
ри од значење за признавање на високообразовни ква-
лификации стекнати во странство односно на дел од 
студиите поминати во странство и 

- ги афирмира Лисабонската конвенција, препора-
ките на Советот на Европа и УНЕСКО, меѓусебните 
договори на високообразовните институции и другите 
меѓународни договори од значење за признавање на 
високообразовни квалификации стекнати во странство, 
односно на дел од студиите поминати во странство. 

Информациите од ставот 1 на овој член Информа-
цискиот центар ги дистрибуира до стручните комисии 
за признавање на странски високообразовни квалифи-
кации, до барателите и до високообразовните^ устано-
ви в(ј Република Македонија; странските високообра-
зовни институции и меѓународните организации. 
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Глава тринаесетта 
НАДЗОР НАД РАБОТАТА НА ВИСОКО-

ОБРАЗОВНАТА УСТАНОВА 

Надзор над законитоста во работењето 

Член 181 
Кога министерот надлежен за работите на високо-

то образование ќе утврди дека зисокробразовната ус-
танова работи спротивно на овој и на друг закон со кој 
се уредува вршењето на високообразовната дејност, 
со записник ќе и укаже на високообразовната устано-
ва на незаконитоста во работењето и ќе и определи 
рок за отстранување на незаконитоста, кој не може да 
биде пократок од шест месеци. 

Министерот надлежен за работите на високото об-
разование, пред да донесе решение може да ја предуп-
реди високообразовната установа за отстранување на 
незаконитоста. 

Ако високообразовната установа, во определениот 
рок, не постапи според укажувањата од ставот 1 на 
овој член и ако со укажувањето на незаконитоста во 
работењето битно се повредува овој закон, министе-
рот надлежен за работите на високото образование 
донесува решение за привремено запирање со работа 
на високообразовната установа и за тоа го известува 
основачот. 

Министерот надлежен за работите на високото об-
разование пред да донесе решение за привремено за-
пирање со работа на високообразовната установа ќе 
побара мислење од Одборот за акредитација. 

Против решението од став 3 на овој член може да 
се поднесе жалба до Владата на Република Македони-
ја. 

Против решението на Владата на Република Ма-
кедонија може да се поднесе тужба до Врховниот суд 
на Република Македонија, чија одлука е конечна. 

По правосилноста на одлуката од став 6 на овој 
член, министерот надлежен за работите на високото 
образование ја брише високообразовната установа од 
регистарот на високообразовни установи. 

Надзор над уставноста и законитоста 

Член 182 
Ако општиот акт на високообразовната установа 

не е во согласност со Уставот или со закон, министе-
рот надлежен за работите на високото образование 
има право да го запре неговото извршување и е дол-
жен, во рок од осум дена од денот на донесувањето на 
решението за запирање, да поведе постапка за оцену-
вање на уставноста и законитоста на запрениот акт 
пред Уставниот суд на Република Македонија. 

Министерот надлежен за работите на високото об-
разование може пред да поведе постапка за оценува-
ње на уставноста и законитоста да ја извести високо-
образовната установа за запирањето на актот и во рок 
од 30 дена од денот на доставувањето на решението за 
запирање и да и укаже на високообразовната установа 
да ја отстрани незаконитоста. Ако високообразовната 
установа, во овој рок, не постапи според решението за 
запирање на актот, министерот надлежен за работите 
на високото образование, во наредниот рок од осум 
дена од денот на истекот на рокот од 30 дена, поведува 
постапка за оценување на уставноста и законитоста на 
запрениот акт. 

Надзор над издавањето на дипломи 

Член 183 
Ако министерството надлежно за работите на ви-

сокото образование во вршењето на правото на над-
зор над законитоста на работата утврди дека високо^ 
образовна установа издала диплома спротивно на од-
редбите на овој закон, донесува решение за поништу-
вање на дипломата што се објавува во средствата за 

-идано информирање,и поднесува до државниот обви-
' це; * -т-) па т̂;-. т.\ и кги/птЗ* ДО "ОДННЈЅПИ 

Глава четиринаесетта 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Продолжување со работа како државни 
високообразовни установи 

Член 184 
Со влегувањето во сила на овој закон, Универзите-

тот 11 Св. Кирил и Методиј" во Скопје, Универзитетот 
"Св.Климент Охридски" во Битола со постојните фа-
култети и виши школи во нивниот состав и јавните на-
учни установи кои вршат последипломски студии, за-
пишани во Регистарот на високообразовните установи 
во Република Македонија, продолжуваат со работа 
како државни високообразовни установи, односно ка-
ко државни научни установи. 

Вишите школи продолжуваат со работа како висо-
ки стручни школи. 

Евалуацијата и акредитацијата на студиските прог-
рами на високообразовните државни установи, однос-
но на државните научни установи од ставот 1 на овој 
член ќе се изврши во рок од 24 месеци од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

Државни воени и полициски академии 

Член 185 
Одредбите од овој закон се применуваат на висо-

кообразовните државни воени и полициски академии, 
доколку во законите со кои се основани поинаку не е 
определено. 

Рок за усогласување со законот 

Член 186 
Постојните јавни високообразовни установи запи-

шани во Регистарот на високообразовните установи 
во Република Македонија во рок од 12 месеци од де-
нот на влегувањето во сила на овој закон ќе го усогла-
сат своето работење, статутите и другите општи акти, 
ќе ги донесат другите акти утврдени со овдј закон и ќе 
ги конституираат органите на управување и стручните 
органи утврдени со овој закон. 

До донесувањето на општите акти од ставот 1 на 
овој член ќе се применуваат постојните општи акти, 
доколку не се во спротивност со овој закон. 

Рок за усогласување на научните 
установи 

Член 187 
Научните установи кои вршат високообразовна 

дејност во рок од 12 месеци од влегувањето во сила на 
овој закон ќе ја усогласат својата работа со овој за-
кон. 

Рок за конституирање на Фондот 

Член 188 
Фондот ќе се конституира најдоцна во рок од шест 

месеци од влегувањето во сила на овој закон. 
Фондот во рок од три месеци од именувањето на 

Управниот одбор ќе ги донесе актите предвидени со 
овој закон. 

Рок за почеток со работа на Одборот за акреди-
тација и Агенцијата за евалуација 

Член 189 
Одборот за акредитација ќе се конституира нај-

доцна во рок од три месеци, а ќе започне со работа 
најдоцна во рок од шест месеци од денот на влегува-
њето во сила на овој закон. 

Условите за работа на Одборот за акредитација ќе 
ги обезбеди министерот надлежен за работите на ви-
сокото образование во рокот од ставот 1 на овој член. 

Агенцијата за евалуација ќе започне со работа 
ич тштт^ МКЈИ&ЗО леуџ ..одредот,од додсдоотра-

њето на Одборот за акредитација. * .ноисг 
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Рок за донесување на актите од страна 
на министерот 

Член 190 
Министерот надлежен за работите на високото об-

разование, во рок од 12 месеци од денот на влегување-
то во сила на овој закон ќе ги донесе актите утврдени 
со овој закон. 

Рок за завршување на студиите 
според стариот закон 

Член 191 
Постапката за здобивање со научен степен доктор 

на науки започната пред влегувањето во сила на овој 
закон може да заврши според одредбите на Законот 
за насоченото образование и статутот на високообра-
зовната установа односно универзитетот најдоцна, во 
рок од три години, од денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 

Обврски за затекнатите наставници 
на педагошките академии 

Член 192 
Затекнатите наставници на педагошките академии 

во звањето предавач кои немаат завршено последип-
ломски студии,односно во звањето професор кои не-
маат стекнато научен степен доктор на науки, продол-
жуваат со работа на соодветните високи стручни шко-
ли во насгавно-образовниот процес по предметот за 
кој се избрани до 30 септември 2002 година. 

Затекнатите наставници на вишите школи во зва-
њето предавач кои немаат научен степен магистер, од-
носно во звањето професор кои немаат докторат на 
науки, може да бидат преизорани во истото звање и да 
ја вршат работата на наставник во тоа звање до 30 
септември 2002 година." 

На затекнатите наставници во звањето предавач 
од ставовите 1 и 2 на овој член, кои до 30 септември 
2002 година нема да се здобијат со научен степен ма-
гистер, им престанува работниот однос. 

Затекнатите наставници во звањето професор од 
ставовите 1 и 2 на овој член кои до 30 септември 2002 
година нема да се здобијат со докторат на науки, мо-
жат да се избираат во пониски звања. 

Обврски за затекнатите соработници 
и лектори 

Член 193 
Затекнатите соработници во звање помлад асис-

тент, коишто се првпат избрани во тоа звање, како и 
затекнатите соработници во звање асистент, кои што 
се еднаш преизбрани во тоа звање, можат да бидат 
уште еднаш избрани во истото звање за време од три 

и, со права и обврски кои ги имале при првиот 

соработници во звањето лектор мо-
жат да бидат избрани во наставно-стручно звање спо-
ред условите утврдени со овој закон. 

Обврски за затекнатите предавани 
и виши предавачи 

Член 194 
Затекнатите предавачи и виши предавачи за пред-

метите по странски јазик, одбрана и заштита и физич-
ко воспитување на нематичните високообразовни ус-
танови, кои немаат стекнато научен степен магистер, 
можат да бидат преизбрани во истото звање и да ја вр-
шатработата на наставник во тоа звање до 30 септем-
ври 2004 година. 

Услови според кои ќе продолжи започнат избор 

Член 195 
Изборот во наставно-научно и соработничко зва-

ње започнат пред влегувањето во сила на овој закон, 
ќе заврши според постапката утврдена со Законот за 
насоченото образование, во звањата предвидени со 
овој закон. 

Траење на мандатот на избраните лица 

Член 196 
Ректор, проректор, декан, продекан односно ди-

ректор и заменик директор на високообразовна јавна 
установа избрани пред влегувањето во сила на овој за-
кон, продолжуваат да ги вршат своите функции до ис-
текот на времето за кое се избрани. 

Дипломи или други исправи стекнати во 
поранешна Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија 

Член 197 
На лицата кои до 31 декември 1996 година се здо-

биле со диплома или други исправи за високо образо-
вание, постдипломски студии и докторат на науки 
стекнати на подрачјето на поранешна Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, им се признава 
висока стручна подготовка, стручен назив специја-
лист, академски степен магистер, односно научен сте-
пен доктор на науки, согласно со одредбите на овој за-
кон. 

Право на продолжување на образование 

Член 198 
Лицата кои согласно со закон ги исполнувале усло-

вите за запишување на додипломски студии, а посету-
вале настава до влегувањето во сила на овој закон, 
надвор од јавни високообразовни установи во различ-
ни форми на граѓански иницијативи во Република Ма-
кедонија, можат согласно со одредбите на овој закон и 
статутот на соодветната високообразовна установа: 

- да ги продолжат своите студии на прва година од 
тие студии на соодветните високообразовни установи; 

- да побараат проверка на своите знаења и врз ос-
нова на покажаните резултати да запишат студии на 
соодветната година или 

- врз основа на покажаните резултати од проверка-
та на стекнатото знаење да ги остварат другите свои 
права. 

Правата од ставот 1 на овој член се остваруваат на 
соодветните високообразовни установи согласно со 
одредбите на овој закон и нивните акти за внатрешна 
евалуација. Овие права можат да се остварат по лично 
барање, понесено до соодветната високообразовна 
установа најдоцна до 31 декември 2001 година. 

Престанок на важење на Законот за 
насочено образование 

Член 199 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат одредбите од Законот за насо-
ченото образование ("Службен весник на СРМ11 број 
16/85, 29/86, 7/88, 12/90, 18/89, 12/90, 29/90, 11/91 и 
"Службен весник на Република Македонија11 број 
40/91и 14/95) што се однесуваат на високото образова-
ние, Законот за јазиците на кои се изведува наставата 
на Педагошкиот факултет пСв. Климент Охридски" 
во Скопје ("Службен весник на Република Македони-
ја" број 5/97 
ски степени 

и Законот за стручни називи и академ-1 Службен лист на СФРЈ" број 13/63). 

Влегување во сила на законот 

Член 200 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Огласен дел ~ 
СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд во Битола, објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 224/95 од 20.07.2000 година сви-
кува рочиште на кое доверителите на ПОО "Карно-
мак" од Битола и доверителите на ДОО Пород ниска 
кланица" од Битола и двете во стечај, ќе се изјасну-
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ваат и гласаат за програмата на ф 
ственичката трансформација на Д( 
понатамошниот тек на ДОО "Пот 
во стечај. 

Доверителите морке да бараат и по писмен пат. 
Доверителите на рочиштето ќе ги претставуваат ов-
ластени претставници со Овластување за изјаснување 
и гласање по Предложената програма. Предложената 
програма доверителите може да ја разгледаат и из-

ршат увид секој работен ден во просториите на ДОО 
" тномак" во стечај. 

Рочиштето ќе се одржи на ден 09.08.2000 година во 
10 часот во судницата бр. 7, при Основниот суд во Би-
тола. 

Од Основниот суд во Битола. (27640) 

инансиската и соп-
Р О "Карномак", и 

ородинска кланица" 

Основниот суд во Кичево, објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 14/2000 од 12.07.2000 година от-
вори стечајна постапка над должникот ДГПТТУ "Се-
мар" увоз-извоз ДООЕЛ ул. "Маршал Тито "бр. 168, 
Кичево, но истата се заклучува и не се спроведува, по-
ради немање на стечајна маса за намирување на тро-
шоците за постапката. 

Се заклучува стечајната постапка на должникот 
"(Јемар" Селимоски Семун од Киче ДОС 

"Мај 
ООЕЛ емар 

1ТО 6] 
ловниот суд во Кичево/ 

аршал Тито бр. 168, соглано член 64. 
Од Осно 

чево, ул. 

(27451) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на Република Македонија", бр. 
26/98), Комисијата формирана со одлука бр. 02-868 од 
05.06.2000 год. на ЈЗО Медицински Центар - Гостивар 
објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР.4/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 
НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ - АДАПТАЦИЈА НА 
ТЕРАСАТА ПРИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР - ГОС-
ТИВАР ВО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР "ЦЕНТАР ЗА 
КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА НА ЛЕКАРИТЕ 

ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА" 
ПРИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР - ГОСТИВАР 

(СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ) 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач по јавниот повик бр. 4/2000 е Минис-

терството за здравство со седиште на ул. "50-та Диви-
зија" бр.6, 91000 Скопје. 

2.Предмет на набавката се извршување на градеж-
ни работи - Адаптација на терасата при Медицински 
Центар - Гостивар во деловен простор "Центар за 
континуирана едукација на лекарите од примарна 

Не на заштита" во рамки на проектот Транзи-

или 146) 

[ја на Здравствениот сектор во Република Македони-
ја" финансиран со кредит од Светската Банка (ИДА 
кредит бр.2889-МК) 

3.Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите заинтересирани правни и физички ли-
ца. 

4.Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда, 

5. Постапката за набавка е Отворен повик во сог-
ласност со Законот за јавни набавки. 

И. ОБЕМ НА НАБАВКАТА-ИЗВЕДБАТА 
б.Обемот на работите е даден во техничката доку-

ментација - предмер и пресметка. 
7. Комплетната техничката документација - пред-

мер и пресметка и дополнителни појаснувања, заинте-
вачи можат да ги добијат во Меди-

РЖИНА НА ПОНУДАТА - ПОТРЕБНА 
ТАЦИЈА , . , 

Јогата ' ЦфѓШ дал Г6 содржи' името, адресата и 
седиштето на понудувачот и пбдаЗ&ед^ачоте. 

. 9.ПонудаТа треба да го опфаќа целиот обем на на-
бавката во согласност со техничката документација -
предмер и пресметка. Понудите кои нема да го содр-
жат целиот обем на предметот на набавката ќе бидат 
одбиени. 

10.Понудата треба да ги содржи сите единечни це-
ни и вкупна цена на чинење за секоја позиција поеди-
нечно наведена во техничката документација - пред-
мер и пресметка 

11. Во понудите мора јасно да биде наведено дека 
цените се фиксни и непроменливи. 

12.Понудите можат да бидат изразени во било која 
конвертибилна странска валута. Само заради оценка 
на понудите, заедничка валута ќе биде денар. При спо-
редувањето и оценувањето на понудите, цените, од-
носно вредностите изразени во понудите во некоја 
странска конвертабилна валута, ќе бидат конвертира-
ни во денар со примена на продажниот курс на стран-
ската конвертабилна валута од курсната листа на На-
родна банка на Република Македонија, што ќе важи 
на денот на јавното отворање на понудите. 

13.Договорот со најповолниот понудувач ќе биде 
потпишан во валута во која е дадена понудата. Неза-
висно од тоа во која валута е дадена понудата, плаќа-
њето ќе биде во денари. 

14. Понудите мора да бидат со важност од 90 дена 
сметано од датата на јавното отворање на понудите. 

15. Понудувачот мора Да достави изјава дека го 
прифаќа начинот на плаќање наведен во точка 27 од 
овојЈавен повик, односно дека се согласува плаќањето 
да онде вршено по ситуации заверени од надзорниот 
орган, во рок од 15 дена сметано од датата на заверка-
та од страна на надзорниот орган. 

16. Понудувачот мора да достави изјава за рокот за 
завршување на работите. 

^.Понудувачот треба да достави гаранција за из-
вршените работи за период од најмалку 12 месеци од 
денот на пуштањето на објектот во употреба, за ква-
литетот на материјалите и опремата што ќе бидат 
вградени во објектот како и за правилно функциони-
рање на истите. Гаранцијата треба да биде дадена од 
страна на понудувачот, во форма на изјава. 

18. Понудувачот треба да даде изјава дека градеж-
ните работи ќе ги изврши во согласност со стандарди-
те на Република Македонија и меѓународните стан-
дарди кои се прифатени во Република Македонија. 

19. Понудувачот треба да достави референтна лис-
та за досега извршени градежни работи од таков вид. 

20. Понудувачот треба да достави доказ за финан-
сиската способност - документ за бонитет издаден од 
заводот за платен промет, согласно чл. 22 од Законот 
за јавни набавки. Документот треба да биде оригинал 
или копие заверено од нотар. 

21.Понудувачот треба да достави судски документ 
со кој ќе се докаже дека: 

- понудувачот не е во стечај или во процес на лик-
видација 

- на понудувачот со правосилна судска одлука не 
му е изречена мерка на безбедност-заорана за вршење 
на дејност. 

Документот треба да биде оригинал или копие за-
верено од нотар. 

22. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката осцособеност во согласност со член 23 од Зако-
нот за јавни набавки. 

23. Понудувачот треба да достави доказ за кадров-
ска опременост за изведување на таков вид на градеж-
ни работи. 

IV. НАЧИН НА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУ-
МЕНТАЦИЈАТА И ПОНУДИТЕ 

24. Документацијата и понудата треба да бидат 
доставени во согласност член 52,53 и 54 од Законот за 
јавни набавки во еден оригинал и едно копие. 

На предната страна од надворешниот плик, во гор-
ниот лев агол треба да стои "Не отворај - Јавен повик 
бр.4/2000", а на средината адресата: 

ЈЗО Медицински Центар "Борис Канчески"- Гос-
тивар 

Ул/"'Мајор Чеде Филиповски" бр.29 
Гостивар 4 ' :;г * " 
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Пратката се доставува во архивата на Медицински 
Центар - Гостивар. 

Надворешниот плик не смее да има никакви други 
ознаки или обележувања од кои може да се идентифи-
кува испраќачот. 

Доколку надворешниот плик не биде запечатен, 
набавувачот ќе ја врати пратката на понудувачот, ка-
ко не соодветно доставена понуда. 

Во надворешниот плик треба да има две внатреш-
ни запечатени плика, едното обележано "документа-
ција ", а другото м понуда". 

Во внатрешното плико "документација" треба да 
бидат документите наведени во овој јавен повик под 
точка 8,15,16,17, Г8,19, 20, 21, 22 и 23, а во одгакото 
"понуда", понудата (во врска со точките 8,9,10, И, 12, 
13 и 14). 

На внатрешните пликови треба да бидат наведени 
називот и адресата на понудувачот. 

Документацијата и понудата мораат да бидат пот-
пишани од овластено лице на понудувачот и оверени 
со печат. 

Било какви исправки, прецртувања, пишувања 
преку постоечки текст во документацијата или пону-
дата ќе бидат земени во предвид само ако бидат пара-
фирани од овластеното лице на понудувачот. 

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

25. Критериумите за избор на најповолниот пону-
дувач се: 

- Вкупна вредност на понудата до 60 поени 
- Рок за извршување на работите до 40 поени 

VI. ПЛАЌАЊЕТО 
26.Плаќањето ќе биде во денари. Доколку понуда-

та и договорот бидат во некоја странска конвертабил-
на валута, плаќањето ќе биде извршено во денари со 
примена на продажниот курс за конвертибилната ва-
лута, од курсната листа на Народна банка на Македо-
нија, што ќе важи на денот на плаќањето. 

27. Плаќањето ќе биде вршено по ситуации завере-
ни од надзорниот орган, во рок од 15 дена сметано од 
датата на заверката од страна на надзорниот орган. 
Плаќањата ќе ги врши Меѓународната проектна еди-
ница при Министерството за здравство. 

VII. РОКОВИ 
28. Краен рок за прием на документацијата и пону-

дите на адресата наведена во точка 24 од овој јавен по-
вик е: 15:00 часот на 21 август 2000 година. 

29.Јавното отворање на понудите во присуство на 
претставници на понудувачите ќе се изврши на ден 21 
август 2000 година во 15:30 часот на адреса ЈЗО Ме-
дицински Центар -Гостивар, Канцеларија за состано-
ци во управната зграда(приземје). 

^.Документацијата и понудите што нема да бидат 
доставени во утврдениот рок нема да се разгледуваат. 

VIII. ДРУГИ ВАЖНИ ОДРЕДБИ 
31. Понудите кои нема да бидат доставени во сог-

ласност со законот за јавни набавки и овој јавен повик 
како и понудите кои нема да бидат доставени во наве-
дениот рок, нема да се земаат во предвид за поната-
мошно разгледување и истите ќе бидат одбиени. 

32.Најповолниот понудувач ќе мора со потпишува-
њето на договорот да обезбеди и банкарска гаранција 
за извршување на договорот во висина на 5% од вред-
носта на договорот . 

33.Средствата за финансирање на предметотот на 
набавката се обезбедени од буџетот на Република Ма-
кедонија. 

Комисија за јавни набавка 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на Република Македонија", бр. 
26/98), Комисијата формирана со одлука бр.02-1527/6 
од 04.09.2000 шдина{ од /Центар -
Струмица објавува (ц:пчтјо'\ 

ОТВОРЕН ПОВИК БРЗА 
ЗА ПРИБИРАЊЕ; НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 
НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ - ИЗГРАДБА НА "ЦЕН-
ТАР ЗА КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА НА ЛЕ-
КАРИТЕ ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИ-
ТА" ЦРН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР - СТРУМИЦА 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ. 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач по јавниот повик бр. 3 е Министерс-

твото за здравство со седиште на ул. "50-та Дивизија" 
бр.6,91000 Скопје. 

2.Предмет на набавката се извршување на градеж-
ни работи - Изградба на "Центар за континуирана еду-
кација на лекарите од примарна здравствена заштита" 
при Медицински Центар - Струмица во рамки на про-
ектот 'Транзиција на здравствениот сектор во Репуб-
лика Македонија" финансиран со кредит од Светската 
Банка (ИДА кредит бр.2889-МК) 

3.Повикот е јавен, отворен и анонимен со право На 
учество на сите заинтересирани правни и физички ли-
ца. 

4.Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

5. Постапката за набавка е Отворен повик во сог-
ласност со Законот за јавни набавки. 

И. ОБЕМ НА НАБАВКАТА-ИЗВЕДБАТА 
б.Обемот на работите е даден во техничката доку-

ментација - предмер и пресметка. 
7. Комплетната техничка документација - предмер 

и пресметка и дополнителни појаснувања, заинтереси-
раните понудувачи можат да ги добијат во Медицин-
ски Центар - Струмица (Одговорно лице: Виолета 
Манчева тел. 0902/24-142) 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА - ПОТРЕБНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 

8.Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот и подизведувачите. 

9.Понудата треба да го опфаќа целиот обем на на-
бавката во согласност со техничката документација -
предмер и пресметка. Понудите кои нема да гр содр-
жат целиот обем на предметот на набавката ќе бидат 
одбиени. 

10.Понудата треба да ги содржи сите единечни це-
ни и вкупна цена на чинење за секоја позиција поеди-
нечно наведена во техничката документација - пред-
мер и пресметка 

И. Во понудите мора јасно да биде наведено дека 
цените се фиксни и непроменливи. , 

12.Понудите можат да бидат изразени во бидо која 
конвертибилна странска валута. Само заради оценка 
на понудите, заедничка валута ќе биде денар. При спо-
редувањето и оценувањето на понудите, цените, од-
носно вредностите изразени во понудите во некоја 
странска конвертабилна валута, ќе бидат конвертира-
ни во денар со примена на продажниот курс на стран-
ската конвертабилна валута од курсната листа на На-
родна банка на Република Македонија, што ќе важи 
на денот на јавното отворање на понудите. 

13.Договорот со најповолниот понудувач ќе биде 
потпишан во валута во која е дадена понудата. Неза-
висно од тоа во која валута е дадена понудата, плаќа-
њето ќе биде во денари. 

14. Понудите мора да бидат со важност од 90 дена 
сметано од датата на јавното отворање на понудите. 

15. Понудувачот мора да достави изјава дека го 
прифаќа начинот на плаќање наведен во точка 27 од 
овој јавен повик, односно дека се согласува плаќањето 
да биде вршено по ситуации заверени од надзорниот 
орган, во рок од 15 дена сметано од датата на заверка-
та од страна на надзорниот орган, ; и / : 

4 А.* 
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^Понудувачот треба да достави гаранција за из-
вршените работи за период од најмалку 12 месеци од 
денот на пуштањето на објектот во употреба, за ква-
литетот на материјалите и опремата што ќе бидат 
вградени во објектот како и за правилно функциони-
рање на истите. Гаранцијата треба да биде дадена од 
страна на понудувачот, во форма на изјава. 

18. Понудувачот треба да даде изјава дека градеж-
ните работи ќе ги изврши во согласност со стандарди-
те на Република Македонија и меѓународните стан-
дарди кои се прифатени во Република Македонија. 

19. Понудувачот треба да достави референтна лис-
та за досега извршени градежни работи од таков вид. 

20. Понудувачот треба да достави доказ за финан-
сиската способност - документ за бонитет издаден од 
заводот за платен промет, согласно чл. 22 од Законот 
за јавни набавки. Документот треба да биде оригинал 
или копие заверено од нотар. 

21 .Понудувачот треба да достави судски документ 
со кој ќе се докаже дека: 

- понудувачот не е во стечај или во процес на лик-
видација 

- на понудувачот со правосилна судска одлука не 
му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење 
на дејност. 

Документот треба да биде оригинал или копие за-
верено од нотар. 

22. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката оспособеност во согласност со член 23 од Зако-
нот за јавни набавки. 

23. Понудувачот треба да достави доказ за кадров-
ска опременост за изведување на таков вид на градеж-
ни работи. 

IV. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУ-
МЕНТАЦИЈАТА И ПОНУДИТЕ 

24. Документацијата и понудата треба да бидат 
доставени во согласност член 52,53 и 54 од Законот за 
јавни набавки во еден оригинал и едно копие. 

На предната страна од надворешниот плик, во гор-
ниот лев агол треба да стои "Не отворај - Јавен повик 
бр. 3 ", а на средината адресата: 

ЈЗО Медицински Центар - Струмица 
Младинска ББ 
Струмица 
Пратката се доставува во архивата на Медицински 

Центар - Струмица. 
Надворешниот плик не смее да има никакви други 

ознаки или обележувања од кои може да се идентифи-
кува испраќачот. 

Доколку надворешниот плик не биде запечатен, 
набавувачот ќе ја врати пратката на понудувачот, ка-
ко не соодветно доставена понуда. 

Во надворешниот плик треба да има две внатреш-
ни запечатени плика, едното обележано "документа-
ција", а другото "понуда". 

Во внатрешното плико "документација" треба да 
бидат документите наведени во овој јавен повик под 
точка 8,15,16,17,18,19, 20, 21, 22 и 23, а во пликото 
"понуда", понудата (во врска со точките 8,9,10,11,12, 
13 и 14). 

На внатрешните пликови треба да бидат неведени 
називот и адресата на понудувачот. 

Документацијата и понудата мораат да бидат пот-
пишани од овластено лице на понудувачот и оверени 
со печат. 

Било какви исправки, прецртувања, пишувања 
преку постоечки текст во документацијата или пону-
дата ќе бидат земени во предвид само ако бидат пара-
лизирани од овластеното лице на понудувачот. 

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

25. Критериумите за избор на најповолниот пону-
дувач се: 

- Вкупна вредност на понудата до 60 поени 
- Рок за извршување на работите до 40 поени 

VI. ПЛАЌАЊЕТО 
26.Плаќањето ќе биде во денари. Доколку понуда-

та и договорот бидат во некоја странска конвертабил-
на валута, плаќањето ќе биде извршено во денари со 
примена на продажниот курс за конвертибилната ва-
лута, од курсната листа на Народна банка на Македо-
нија, што ќе важи на денот на плаќањето. 

27. Плаќањето ќе биде вршено по ситуации завере-
ни од надзорниот орган, во рок од 15 дена сметано од 
датата на заверката од страна на надзорниот орган. 
Плаќањата ќе го врши Меѓународната проектна еди-
ница при Министерството за здравство. 

VII. РОКОВИ 
28.Краен рок за прием на документацијата и пону-

дите на адресата наведена во точка 24 од овој јавен по-
вик е: 15:00 часот на 21 август 2000 година. 

29.Јавното отварање на понудите во присуство на 
претставници на понудувачите ќе се изврши на ден 21 
август 2000 година во, 15:30 часот на адреса ЈЗО Ме-
дицински Центар Струмица, Канцеларија на директо-
рот на МЦ (I спрат). 

30.Документацијата и понудите што нема да бидат 
доставени во утврдениот рок нема да се разгледуваат. 
) VIII. ДРУГИ ВАЖЦИ ОДРЕДБИ 

31. Понудите кои нема да бидат доставени во сог-
ласност со Законот за јавни набавки и овој јавен по-
вик како и понудите кои нема да бидат доставени во 
наведениот рок, нема да се земаат во предвид за пона-
тамошно разгледување и истите ќе бидат одбиени. 

32.Најповолниот понудувач ќе мора со потпишува-
њето на договорот да обезбеди и банкарска гаранција 
за извршување на договорот во висина на 5% од вред-
носта на договорот 

33.Средствата за финансирање на предметотот на 
набавката се обезбедени од буџетот на Република Ма-
кедонија. 

Комисија за јавни набавки 

С О Д Р Ж И Н А 

2548. Закон за високото образование.. 
Страница 
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Меѓународни договори 
28. Закон за ратификација на Спогодбата 

меѓу Владата на Република Македонија и 
Владата на Република Естонија за меѓу-
народен патен превоз на патници и стоки 
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