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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2307. 

Врз основа на член 91, став 1, алинеја 11 од Уставот 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 58/91), член 36, став 6 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 
55/05, 37/06, 115/07 и 19/08), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18.08.2009 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ И ШЕФ НА 
ГЕНЕРАЛНИОТ КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА ВО ИТАЛИЈАНСКАТА РЕПУБЛИКА СО  

СЕДИШТЕ ВО ВЕНЕЦИЈА 
 

Член 1 
1. За генерален конзул и шеф на Генералниот кон-

зулат на Република Македонија  во Италијанската Ре-
публика, со седиште во Венеција се именува Амон Ба-
јрамовски, советник за конзуларни работи во Директо-
ратот за конзуларни работи при Министерството за 
надворешни работи на Република Македонија. 

 
Член 2 

2. Оваа одлука влегува во сила по добиената егзе-
кватура и завршените подготовки, а ќе се објави во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
   Бр. 118/1                     Претседател на Владата  

18 август 2009 година           на Република Македонија,  
      Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
2308. 

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), член 13, член 19, ,член 26, член 53 
став 2, член 59 и член 65 од Законот за прекршоците 
(„Службен весник на РМ“ бр. 62/2006), а во врска со 
член 158 став 3 од Законот за хартии од вредност, Ко-
мисијата за хартии од вредност постапувајќи по бара-
њето за поведување прекршочна постапка бр.08-359/2 
од 06.02.2009 година против ДГ Бетон АД Скопје, на 
седницата одржана на ден 29.06.2009 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека Друштво за градежништво 

Бетон Акционерско друштво Скопје (Целосен назив), 
ДГ Бетон АД Скопје (Скратен назив), Седиште: ул. 
„Јуриј Гагарин“ бр. 15 Скопје-Карпош, ЕМБС: 5079888 

и Единствен даночен број: 4030995230500, сторило 
прекршок со несторување, при тоа не ги исполнило об-
врските како акционерско друштво со посебни обврски 
за известување кои се однесуваат на доставувањето це-
новно чувствителна информација до Комисијата за 
хартии  согласно член 158 став 3 од Законот за хартии 
од вредност што претставува прекршок од член 242 
став 1 точка 5 на Законот за хартии од вредност.  

2. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 5, му се изрекува 
глоба во висина од 4.000 Евра во денарска противвред-
ност по среден курс на Народна банка на Република 
Македонија на денот на донесувањето на решението. 

3. ДГ Бетон АД Скопје е должно да ја плати глобата 
од точка 2 на ова решение во рок од 8 дена од денот на 
правосилноста на ова решение на  уплатна сметка 840-
5306 -глоби за сторени прекршоци од области во над-
лежност на Комисијата за хартии од вредност со при-
ходна шифра 722133. 

4. Неплатената глоба или ненавремено платената 
глоба ќе се наплати по присилен пат. 

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
Бр. 07-1851/2           Комисија за хартии од вредност 

29 јуни 2009 година                   Претседател, 
     Скопје                 Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

_____________ 
2309. 

Врз основа на член 101 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 95/2005, бр. 25/2007 и бр. 07/2008) постапувајќи по 
барањето за давање согласност за именување директор 
на брокерската куќа ИДЕЈА ПЛУС БРОКЕР АД Радо-
виш, Комисијата за хартии од вредност на седницата 
одржана на ден 25.09.2009 година, донесе  

        
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 
1. Се дава согласност за именување на лицето Јанка 

Димитрова, магистер по бизнис администрација - МБА 
менаџмент, родена на ден 11.12.1960 година во Радо-
виш, за Директор на Брокерската куќа ИДЕЈА ПЛУС 
БРОКЕР АД Радовиш.  

2. Согласноста за именување на Јанка Димитрова за 
Директор на Брокерската куќа ИДЕЈА ПЛУС БРОКЕР 
АД Радовиш се дава за период од четири години од де-
нот на донесувањето на ова Решение, согласно Одлука-
та за назначување на членови на Одборот на директори 
на брокерската куќа ИДЕЈА ПЛУС БРОКЕР АД Радо-
виш, донесена од Собранието на акционери на брокер-
ската куќа на ден 28.05.2009 година.  
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3. Ова решение престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2 на ова решение со денот на 
разрешување на Јанка Димитрова од функцијата Дире-
ктор на Брокерската куќа ИДЕЈА ПЛУС БРОКЕР АД 
Радовиш, со денот на одземање на согласноста за име-
нување на директор од страна на Комисијата за хартии 
од вредност, и во други случаи утврдени со закон.   

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
 Бр. 07-2197/6          Комисија за хартии од вредност 

25 септември 2009 година           Претседател, 
      Скопје                Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

_____________ 
2310. 

Врз основа на член 101 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија” 
бр.95/05, бр. 25/07 и бр.7/2008) постапувајќи по бара-
њето за давање согласност за именување директор на 
брокерската куќа ИНОВО БРОКЕР АД Скопје, Коми-
сијата за хартии од вредност на седницата одржана на 
ден 25.09.2009 година, донесе  

        
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност за именување на лицето Вели-

мир Шиповиќ, дипломиран економист, роден на ден 
07.06.1980 година во Скопје, за директор на брокерска-
та куќа ИНОВО БРОКЕР АД Скопје.  

2. Согласноста за именување на Велимир Шиповиќ  
за директор на брокерската куќа ИНОВО БРОКЕР АД 
Скопје се дава за период од четири години од денот на 
донесувањето на ова решение, согласно Одлуката бр. 
08-84/24 од 18.08.2009 година за избор на членови на 
Одборот на директори на ИНОВО БРОКЕР АД Скопје, 
донесена од Собранието на акционери на брокерската 
куќа и Одлуката бр. 08-93/27 од 18.08.2009 година за 
назначување на извршен член на Одборот на директо-
ри на брокерската куќа донесена од Одборот на дире-
ктори на ИНОВО БРОКЕР АД Скопје. 

3. Согласноста за именување на Велимир Шиповиќ  
престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во 
точка 2 на ова решение, доколку лицето од точка 1 на 
ова Решение биде разрешено од функцијата директор 
на брокерската куќа ИНОВО БРОКЕР АД Скопје, со 
денот на одземање на согласноста за именување на ди-
ректор од страна на Комисијата за хартии од вредност, 
и во други случаи утврдени со закон.   

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
  Бр. 07-2345/6          Комисија за хартии од вредност 

25 септември 2009 година              Претседател, 
       Скопје               Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

2311. 
Врз основа на член 232-а и 242 од Законот за хар-

тии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), член 16, член 26, член 53 став 2, 
член 59 и член 64 од Законот за прекршоците („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 62/2006), а во врска со член 165 
став 1 и 2 и член 251 од Законот за хартии од вредност, 
Комисијата за хартии од вредност постапувајќи по ба-
рањето за поведување прекршочна постапка бр. 08-
3498/16 од 30.11.2007 година против лицето Кирил Те-
мов од Скопје, на седницата одржана на ден 29.06.2009 
година,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека лицето Кирил Темов со жи-

веалиште на улица “Титовоужичка” број 9, Скопје, сто-
рило прекршок со несторување, при тоа не ги исполни-
ло обврските како независен член на Надзорниот одбор 
на АДГ Маврово Скопје кои се однесуваат на доставу-
вање до Комисијата за хартии од вредност на првичен 
извештај за сопственост во законски определениот рок 
со член 165 став 1 и член 251 од Законот за хартии од 
вредност од 60 дена од денот на влегување во сила на 
Законот за хартии од вредност и на доставување на из-
вештај за промена на сопственост во законски опреде-
лениот рок со член 165 став 2 од Законот за хартии од 
вредност од 5 работни дена од денот на порамнувањето 
на трговската трансакција.  

2. Непостапувањето согласно член 165 став 1 и 2 и 
член 251 од Законот за хартии од вредност претставува 
прекршок од член 242 став 1 точка 7 од Законот за хар-
тии од вредност.  

3. На лицето Кирил Темов за сторениот прекршок 
од точка 1 на ова решение му се изрекува глоба во ви-
сина од 1.000 Евра во денарска противвредност по сре-
ден курс на Народна банка на Република Македонија 
на денот на донесувањето на решението. 

4. Лицето Кирил Темов е должно да ја плати глоба-
та од точка 3 на ова решение во рок од 8 дена од денот 
на правосилноста на ова решение на  уплатна сметка 
840-5306-глоби за сторени прекршоци од области во 
надлежност на Комисијата за хартии од вредност со 
приходна шифра 722133. 

5. Неплатената глоба или ненавремено платената 
глоба ќе се наплати по присилен пат. 

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
Бр. 08-169/3             Комисија за хартии од вредност 

29 јуни 2009 година                   Претседател, 
     Скопје                 Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
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2312. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), член 16, член 26, член 53 став 2, 
член 59 и член 64 од Законот за прекршоците („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 62/2006), а во врска со член 
170 став 1 точка б) и член 243 став 2 од Законот за 
хартии од вредност, Комисијата за хартии од вред-
ност постапувајќи по барањето за поведување прекр-
шочна постапка бр. 08-3530/10 од 24.12.2007 година 
против лицето Здравко Јосифовски од Скопје, на сед-
ницата одржана на ден 26.08.2009 година, го донесе 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека лицето Здравко Јосифов-

ски од Скопје со адреса на живеење бул. „Јане Сан-
дански“ број 12/4-10, Скопје, како сопственик и од-
говорно лице-извршен директор на правното лице 
Интернационал Ник АД Скопје го прекршило член 
170 став 1 точка б) од Законот за хартии од вред-
ност, односно создало лажна претстава за акциите на 
издавачот МЗТ Леарница АД Скопје, со цел создава-
ње фиктивна цена на истите, односно создало при-
вид на активно тргување со акциите од издавачот 
МЗТ Леарница АД Скопје.  

2. Постапувањето од точка 1 на ова решение прет-
ставува прекршок од член 243 став 2 од Законот за хар-
тии од вредност.  

3. На лицето Здравко Јосифовски од Скопје за сто-
рениот прекршок од точка 1 на ова решение му се из-
рекува глоба во висина од 2.000 Евра во денарска 
противвредност по среден курс на Народна банка на 
Република Македонија на денот на донесувањето на 
решението. 

4. Лицето Здравко Јосифовски од Скопје е долж-
но да ја плати глобата од точка 3 на ова решение во 
рок од 8 дена од денот на правосилноста на ова ре-
шение на следната уплатна сметка 840-5306-глоби за 
сторени прекршоци од области во надлежност на Ко-
мисијата за хартии од вредност со приходна шифра 
722133. 

5. Неплатената глоба или ненавремено платената 
глоба ќе се наплати по присилен пат. 

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
  Бр. 08-618/5           Комисија за хартии од вредност 

26 август 2009 година                Претседател, 
       Скопје               Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

2313. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), член 16, член 26, член 53 став 2, 
член 59 и член 64 од Законот за прекршоците („Служ-
бен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со член 170 
став 1 точка б) и член 243 став 1 точка 1 од Законот за 
хартии од вредност, Комисијата за хартии од вредност 
постапувајќи по барањето за поведување прекршочна 
постапка бр. 08-3530/10 од 24.12.2007 година против 
правното лице Интернационал Ник АД Скопје, на сед-
ницата одржана на ден 26.08.2009 година, го донесе 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека правното лице Интерна-

ционал Ник АД Скопје со седиште на ул. “Плоштад 
Македонија” бб Скопје го прекршило член 170 став 
1 точка б) од Законот за хартии од вредност, однос-
но создало лажна претстава за акциите на издавачот 
МЗТ Леарница АД Скопје, со цел создавање фиктив-
на цена на истите, односно создало привид на актив-
но тргување со акциите од издавачот МЗТ Леарница 
АД Скопје.  

2. Постапувањето од точка 1 на ова решение прет-
ставува прекршок од член 243 став 1 точка 1 од Зако-
нот за хартии од вредност.  

3. На правното лице Интернационал Ник АД Скопје 
за сторениот прекршок од точка 1 на ова решение му се 
изрекува глоба во висина од 5.000 Евра во денарска 
противвредност по среден курс на Народна банка на 
Република Македонија на денот на донесувањето на 
решението. 

4. Правното лице Интернационал Ник АД Скопје е 
должно да ја плати глобата од точка 3 на ова решение 
во рок од 8 дена од денот на правосилноста на ова ре-
шение на уплатна сметка 840-5306-глоби за сторени 
прекршоци од области во надлежност на Комисијата за 
хартии од вредност со приходна шифра 722133. 

5. Неплатената глоба или ненавремено платената 
глоба ќе се наплати по присилен пат. 

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
  Бр. 08-618/6           Комисија за хартии од вредност 

26 август 2009 година                Претседател, 
       Скопје               Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
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2314. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), член 13, член 19, член 26, член 53 
став 2, член 59 и член 65 од Законот за прекршоците 
(„Службен весник на РМ“ бр. 62/2006), а во врска со 
член 154 став 1, член 155 став 1, член 157 и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за 
хартии од вредност постапувајќи по барањето за пове-
дување прекршочна постапка број 07-291/1 од 18-01-
2008 година против Акционерско друштво Конзервна 
фабрика Струмица, на седницата одржана на ден 
26.08.2009 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека Акционерско друштво Кон-

зервна фабрика Струмица (Целосен назив), АД Кон-
зервна фабрика Струмица (скратен назив), Седиште: 
ул. „Климент Охридски“ број 45, Струмица, ЕМБС 
5613817 и Единствен даночен број 4027002113419 сто-
рило прекршок со несторување, при тоа не ги исполни-
ло обврските како акционерско друштво со посебни 
обврски за известување кои се однесуваат на доставу-
вањето до Комисијата за хартии од вредност на годи-
шен извештај за неговите финансиски резултати, прав-
ниот статус и работењето; објавување на резиме на ре-
видиран годишен извештај заедно со мислење на овла-
стениот ревизор, полугодишен извештај, тримесечни 
финансиски извештаи за првото и третото тримесечие 
од 2007 година и на доставувањето на примерок од 
својот годишен,  тримесечен и тековен извештај во за-
конски предвидените рокови, регулирани со одредбите 
на член 154 став 1, член 155 став 1, член 156, член 157, 
член 158 и член 160 став 1 од Законот за хартии од 
вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 
155 став 1, член 156, член 157, член 158 и член 160 став 
1 од Законот за хартии од вредност претставува прекр-
шок од член 242 став 1 точките 1, 2, 3, 4 и 6 од Законот 
за хартии од вредност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторените 
прекршоци од член 242 став 1 точките 1, 2, 3, 4 и 6 од 
Законот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНС-
ТВЕНА ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ОПОМЕНА. 

4. Се задолжува акционерското друштво со посебни 
обврски за известување од точка 1 на ова решение во 
рок од 30 дена по приемот на ова решение да  постапи  

согласно одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1, 
член 156, член 157, член 158 и член 160 став 1 од Зако-
нот за хартии од вредност. 

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник 
на РМ“. 

 
  Бр. 08-1769/3          Комисија за хартии од вредност 

26 август 2009 година                Претседател, 
       Скопје               Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

_____________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО 
2315. 

Врз основа на член 136 став 7 и 8, член 138 став 6, 
член 139 став 2 и член 144 од Законот за воздухоплов-
ство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
14/06, 24/07 и 103/08), директорот на Агенцијата за ци-
вилно воздухопловство донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ, ПРОВЕРКИ, 
ДОЗВОЛИ И ОВЛАСТУВАЊА НА ПИЛОТИ НА 

ХЕЛИКОПТЕРИ 
 

Општи одредби 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат начинот на вр-

шење на обуката за стекнување на стручна оспособе-
ност и посебните услови во однос на потребниот кадар 
за обука, опремата и другите посебни услови за безбед-
но и уредно работење на организациите или центрите 
за обука на пилоти на хеликоптери, формата, содржи-
ната, евиденцијата, начинот на издавање, продолжува-
ње, обновување и промена на уверенијата за работа на 
организациите или центрите за обука, начинот на спро-
ведување на редовната и вонредната проверка, услови-
те за стекнување на дозволите и овластувањата, форма-
та, содржината, рокот на важење, начинот на издавање, 
продолжување, промена, суспендирање, видот и евиден-
цијата на дозволите и овластувањата и критериуми, на-
чин  и постапка за признавањето на завршена обука и 
програми за обука, положени испити, стекнати доволи и 
овластувања во странство на пилоти на хеликоптери.  

 
Стручно оспособување 

 
Член 2 

Начинот на вршење на обуката за стекнување на 
стручна оспособеност и посебните услови во однос на 
потребниот кадар за обука и другите посебни услови за 
безбедно и уредно работење на организациите или цен-
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трите за обука на пилоти на хеликоптери, се утврдени 
со меѓународниот стандард JAR–FCL 2 на JAA кој е 
даден во прилог 1  и е составен дел на овој правилник.  

Посебните услови во однос на опремата-симулато-
рите за вршење на обука се утврдени со меѓународните 
стандарди JAR-STD 1H, 2H, 3H и JAR-FSTD H кои се 
прифаќаат и директно се применуваат.  

Формата, содржината, евиденцијата, начинот на из-
давање, продолжување, обновување и промена на увере-
нијата за работа на организациите или центрите за обука  
се утврдени во дел 5 од Упатството за административни 
постапки (Administrative and Guidance Material-AGM) 
кое се прифаќа и директно се применува.  

 
Член 3 

Организациите и центрите за летачка обука (FTO) и 
за оспособување за тип (TRTO) ги изработуваат своите 
програми за обука во согласност со делот 2 на меѓуна-
родниот стандард JAR-FCL 2 - Прифатливи начини за 
придржување (Acceptable Means of Compliance-AMC) и 
Интерпретирачко-објаснувачки материјал (Interpretative 
and Explanatory Material-IEM) на JAA кои се прифаќаат и 
директно се применуваат. 

 
Редовна и вонредна проверка 

 
Член 4 

Начинот на спроведување на редовната проверка и ус-
ловите за стекнување на дозволите и овластувањата, се 
утврдени со меѓународниот стандард JAR-FCL 2  на JAA. 

 
Член 5 

Вонредната проверка ја спроведува Агенцијата за 
цивилно воздухопловство, врз основ на предлог мерки-
те во извештај од несреќа, сериозен инцидент или ин-
цидент, прекршок или кривично дело поврзано со ра-
ботата на пилоти на хеликоптери, или по упатување од 
воздухопловен инспектор по пријава на физичко или 
правно лице и доколку основано се посомнева во 
стручно извршување на работите од страна на пилот на 
хеликоптер или констатира повреда на одредбите на 
Законот за воздухопловство и прописите донесени врз 
основ на тој закон.  

Вонредната проверка се спроведува преку полагање 
на одредени или сите предмети од теоретскиот дел на 
испитот за стекнување на дозволата или на практични-
от дел на испитот.  

Начинот и времето на спроведување на вонредната 
проверка се уредува со решение на Агенцијата за ци-
вилно воздухопловство кое му се доставува на лицето 
за кое се однесува.  

Ако лицето не се јави на вонредната проверка во 
определениот рок, дозволата односно овластувањето се 
суспендира.   

Дозвола и овластувања 
 

Член 6 
Формата, содржината, рокот на важење, начин на 

издавање, продолжување, промена, суспендирање, ви-
дот и евиденцијата на дозволите и овластувањата/реј-
тинзите се утврдени во дел 5 од Упатството за админи-
стративни постапки (Administrative and Guidance 
Material-AGM). 

 
Критериуми, начин и постапка за признавање 
 

Член 7 
Криериумите, начинот и постапката за признавање 

на завршена обука и програми за обука, положени ис-
пити, стекнати дозволи и овластувања во странство на 
пилоти на хеликоптери се утврдени во меѓународниот 
стандард JAR-FCL 2 на JAA. 

Критериумите, начинот и постапката за признавање 
на стекнати дозволи и овластувања на пилоти на хели-
коптери во земја членка на Европската заедничка воз-
духопловна област-ЕЗВО, а кои се полноправни членки 
на JAA се утврдени со ЕУ Директивата 91/670, измене-
та со 216/08, за меѓусебно прифаќање на лични дозволи 
и извршување на функции во цивилното воздухоплов-
ство, која е превземена согласно Анекс 1 од Мултила-
тералната спогодба за основање на Европската заед-
ничка воздухопловна област („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 27/07), дадена во прилог 2 на 
Правилникот за стручно оспособување, проверки, доз-
воли и овластувања на пилоти на авиони. 

 
Преодни и завршни одредби 

 
Член 8 

Со отпочнување на примена на овој правилник пре-
стануваат да се применуваат: 

- одредбите од Правилникот за стручна подготовка 
испити и дозволи за работа на член на екипаж на воз-
духоплов („Службен лист на СФРЈ“ бр. 2/80, 31/80, 
53/80, 43/81, и 10/85 и „Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 34/95, 45/99, 27/01, 35/01 и 16/05), кои 
ги уредуваат условите за стручна подготовка, испити и 
дозволи за работа за пилоти на хеликоптер; и  

- одредбите од Правилникот за условите што мора 
да ги исполнуваат школите или школските центри за 
обука на воздухопловен персонал („Службен лист на 
СФРЈ“ бр. 72/91), кои ги уредуваат условите што мора 
да ги исполнуваат школите и школските центри за обу-
ка на пилоти на хеликоптери.   

 
Член 9 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ а ќе се применува од 1 ноември 2009 
година.   

 
     Бр.1199/3 

18 септември 2009 година         в.д. Директор, 
       Скопје                      Зоран Крстевски, с.р. 
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Стр. 54 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 55 



Стр. 56 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 57 



Стр. 58 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 59 



Стр. 60 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 61 



Стр. 62 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 63 



Стр. 64 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 65 



Стр. 66 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 67 

 



Стр. 68 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 69 



Стр. 70 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 71 



Стр. 72 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 73 



Стр. 74 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 75 



Стр. 76 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 77 



Стр. 78 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 79 



Стр. 80 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 81 



Стр. 82 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 83 



Стр. 84 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 85 



Стр. 86 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 87 



Стр. 88 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 89 



Стр. 90 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 91 



Стр. 92 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 93 



Стр. 94 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 95 



Стр. 96 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 97 



Стр. 98 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 99 



Стр. 100 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 101 



Стр. 102 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 103 



Стр. 104 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 105 



Стр. 106 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 107 



Стр. 108 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 109 



Стр. 110 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 111 



Стр. 112 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 113 



Стр. 114 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 115 



Стр. 116 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 117 



Стр. 118 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 119 



Стр. 120 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 121 



Стр. 122 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 123 



Стр. 124 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 125 



Стр. 126 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 127 



Стр. 128 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 129 



Стр. 130 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 131 



Стр. 132 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 133 



Стр. 134 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 135 



Стр. 136 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 137 



Стр. 138 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 139 



Стр. 140 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 141 



Стр. 142 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 143 



Стр. 144 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 145 



Стр. 146 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 147 



Стр. 148 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 149 



Стр. 150 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 151 



Стр. 152 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 153 



Стр. 154 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 155 



Стр. 156 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 157 



Стр. 158 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 159 



Стр. 160 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 161 



Стр. 162 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 163 



Стр. 164 - Бр. 121 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 октомври 2009 
 



5 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 121 - Стр. 165 

ОДБОР ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА ВИСОКОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

2316. 
Врз основа на член 72 ставовите 1 и 2 од Законот за 

високото образование („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 35/08, 103/08, 26/09 и 83/09), Одборот 
за акредитација  донесе 
 

П Р А В И Л  Н И К 
ЗА  ОРГАНИЗАЦИЈАТА, РАБОТАТА, НАЧИНОТ НА 
ОДЛУЧУВАЊЕ, МЕТОДОЛОГИЈАТА, ПОСТАПКА-
ТА ЗА АКРЕДИТАЦИЈА, КРИТЕРИУМИТЕ И СТАН-
ДАРДИТЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА, КАКО И ДРУГИ ПРА-
ШАЊА ВО ВРСКА СО РАБОТАТА НА ОДБОРОТ ЗА 
АКРЕДИТАЦИЈА НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува организацијата, ра-
ботата, начинот на одлучувањето, методологијата, по-
стапката за акредитација, критериумите и стандардите за 
акредитација, како и други прашања во врска со работа-
та на Одборот за акредитација на високото образование 
(во натамошниот текст: Одбор за акредитација). 

 
II. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОДБОРОТ 

ЗА АКРЕДИТАЦИЈА 
 

Член 2 
Целокупниот процес на работа на Одборот за акре-

дитација го организира и координира претседателот на 
Одборот за акредитација кој го именува Владата на Ре-
публика Македонија. 

Одборот за акредитација од редовите на своите чле-
нови избира  двајца заменици претседатели на Одборот 
за акредитација. 

 
Член 3 

За спроведување на постапката за акредитација Од-
борот за акредитација формира експертски комисии со-
ставени од претседател и два до четири члена од соод-
ветните научни области, во зависност од природата на 
барањето за акредитација.  

Членовите на екпертските комисии се од редот на 
членовите на  Одборот за акредитација, а по потреба и 
од надворешни експерти од високообразовни и научни 
установи и од други институции. 

Надворешните експерти од став 2 на овој член 
учествуваат во работата на Одборот за акредитација 
без право да одлучуваат.  

 
III. РАБОТА НА ОДБОРОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА 
 

Член 4 
Одборот за акредитација е самостоен и независен 

во својата работа. 
 

Член 5 
Одборот за акредитација работи на седници, кои се 

свикуваат по потреба, а најмалку еднаш во месецот. 

Одборот за акредитација заседава од 1 септември 
до 30 јуни. 

Седниците на Одборот за акредитација ги свикува 
претседателот по сопствена иницијатива, или по ини-
цијатива на член на Одборот за акредитација. 

Седниците на Одборот за акредитација се свикуваат 
со покана, која содржи место и време на одржување на 
седницата и предлог на дневен ред. 

Со поканата за седницата се доставува и материја-
лот што се предлага да биде разгледан на седницата. 

 
Член 6 

Поканата и материјалот за седницата до претседате-
лот на Одборот за акредитација  се доставуваат во еле-
ктронска форма, а еден примерок и во писмена форма. 

 Поканата и материјалот за седница на членовите на 
Одборот за акредитација  по правило се доставуваат во 
електронска форма. Прилозите кон проектот, односно 
елаборатот за акредитација се доставуваат во писмена 
форма. 

  
Член 7 

Седниците се свикуваат најмалку 7 дена пред нив-
ното одржување. 

За итни и неодложни работи претседателот може да 
свика седница и во пократок рок од рокот утврден во 
став 1 на овој член. 

 
Член 8 

Со седниците на Одборот за акредитација, претсе-
дава претседателот на Одборот за акредитација,  а во 
негово отсуство заменик претседателот. 

 
Член 9 

За седниците на Одборот за акредитација се води 
записник. 

По одржување на седницата, изготвениот записник 
се доставува до членовите на Одборот за акредитација 
на разгледување и прифаќање. 

По забелешките на записникот се расправа на прва-
та наредна седница на Одборот за акредитација на која 
се врши и усвојување на записникот. 

 
Член 10 

Записникот особено содржи: означување на седни-
цата, време и место на одржување на седницата, при-
сутни членови и други експерти и стручни лица, пода-
тоци за усвојување на записникот од претходната сед-
ница, дневен ред на седницата, донесените одлуки, ре-
шенија, односно мислења и заклучоци, мнозинството 
со кое се донесени и друго.  

 
Член  11 

Одборот за акредитација има веб страница на која 
ги објавува мислењето за основање на јавна високоо-
бразовна установа, односно решенијата за акредитација  
на: високообразовна установа, единица на високообра-
зовната установа, на нова односно иновирана студиска 
програма, како и други податоци релевантни за негова-
та работа. 
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Член 12 
Претседателот на Одборот за акредитација: 
- го претставува и застапува Одборот за акредита-

ција; 
- го организира и координира целокупниот процес 

на работа на Одборот за акредитација; 
- ги организира и свикува седниците и претседава 

со нив; 
- ги потпишува актите што ги донесува Одборот за 

акредитација; 
- остварува службена комуникација и односи со ми-

нистерот за образование и наука, Агенцијата за евалуа-
ција на високообразовните установи и надлежните ор-
гани на високообразовните установи и други институ-
ции, во врска со работата на Одборот за акредитација; 

- го извршува финансискиот план на Одборот за 
акредитација; 

- потпишува договор со министерот за образование 
и наука за начинот на кој се вршат стручните и адми-
нистративните работи и за примањето и чувањето на 
документацијата, како и за финансиските работи на 
Одборот за акредитација; и 

- врши други работи утврдени со овој правилник. 
 

Член 13 
Претседателот и заменик претседателот на Одборот 

за акредитација, се одговорни за својата работа пред 
членовите на Одборот за акредитација. 

 
Член 14 

Членот на Одборот за акредитација редовно да при-
суствува на седниците на Одборот за акредитација. 

За своето отсуство, членот на Одборот за акредита-
ција  благовремено  го известува претседателот на Од-
борот за акредитација.  

 
Член 15 

Членот на Одборот за акредитација учествува во ра-
ботата на седницата на Одборот за акредитација, ги из-
несува своите ставови и мислења  и  одлучува по пра-
шањата кои што се на дневен ред. 

 
IV. НАЧИН НА ОДЛУЧУВАЊЕ НА ОДБОРОТ ЗА 

АКРЕДИТАЦИЈА 
 

Член 16 
Одборот за акредитација може да работи и одлучу-

ва доколку на седницата присуствуваат две третини од 
вкупниот број членови на Одборот за акредитација. 

Одборот за акредитација одлучува со мнозинство 
на гласови од вкупниот број членови на Одборот за 
акредитација. 

 
Член 17 

Одборот за акредитација одлучува со јавно гласање. 
Одборот за акредитација може да донесе одлука за 

одделни прашања од својот делокруг да одлучува со 
тајно гласање. 

  
Член 18 

По секоја точка од дневниот ред се води расправа и 
се донесуваат одлуки, решенија, односно мислења, зак-
лучоци или препораки, во зависност од карактерот на 
прашањето. 

Одборот за акредитација, по констатацијата дека се 
исполнети сите услови пропишани со Законот за висо-
кото образование, Уредбата за нормативите и стандар-
дите за основање на високообразовни установи и за вр-
шење на високообразовна дејност (во натамошниот 
текст: Уредбата за нормативите и стандардите) и со 
Актот за задолжителните елементи кои треба да ги по-
седуваат студиските програми од првиот, вториот и 
третиот циклус, усвојува извештај од експертската ко-
мисија: 

- по проектот за основање на приватна високообра-
зовна установа и за акредитација на студиски програми  
донесува решение за акредитација; 

- по проектот за основање на јавна високообразовна 
установа, односно елаборат за вршење на високообра-
зовна дејност од странска високооразовна установа  да-
ва мислење. 

 
Член 19 

Решението за акредитација од членот 18 став 1 од 
овој правилник содржи: 

- позитивна оценка за исполнетоста на условите за 
соодветната акредитација; 

- времетраење на валидноста на акредитацијата; 
- препораки што високообразовната установа треба 

да ги исполни како мандатен услов за добивање реше-
ние за почеток со работа. 

Решението за отфрлање на акредитацијата исто та-
ка содржи: 

- препораки што високообразовната установа треба 
да ги исполни како мандатен услов за отворање на нова 
постапка; 

- термин после чие истекување може да биде барана 
нова постапка: овој термин  нема да надминува 18 ме-
сеци од денот на недобивањето на акредитацијата. 

 
V. МЕТОДОЛОГИЈА  ЗА АКРЕДИТАЦИЈА 

 
Член 20 

Работата на Одборот за акредитација се заснова на 
методологија на вреднување на исполнетоста на усло-
вите утврдени со Уредбата за нормативите и стандар-
дите, со Актот за задолжителните компоненти кои тре-
ба да ги поседуваат студиските програми од првиот, 
вториот и третиот циклус, со условите содржани во 
проектот за основање на високообразовна установа, од-
носно во елаборатот за вршење на високообразовна 
дејност на странска високообразовна установа, однос-
но со  условите на соодветната високообразовна уста-
нова за остварување на нови студиски програми. 

  
VI. ПОСТАПКА ЗА АКРЕДИТАЦИЈА 

 
Член 21 

Постапката за акредитација пред Одборот за акре-
дитација започнува со поднесување на барање од: 

- основачот на високообразовната установа; 
- високообразовната, односно научната установа; 
- Министерството за образование и наука. 
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Член 22 
Барањето со целокупната документација (проект, 

односно елаборат за основање на високообразовна ус-
танова  и/или студиска програма) со цел за добивање 
на акредитација до Одборот за акредитација се доста-
вува во печатена форма во 4 примероци и во електрон-
ска (пдф) форма.  

 
Член 23 

Одборот за акредитација одлучува по барањето 
откако ќе биде доставена целокупната документација 
пропишана со овој правилник,  во согласност со Зако-
нот, Уредбата за нормативите и стандардите и Актот за 
задолжителните компоненти кои треба да ги поседува-
ат студиските програми од првиот, вториот и третиот 
циклус на студии. 

  
Член 24 

Одборот за акредитација барањата за акредитација 
на студиските програми планирани за реализација во на-
редната учебна година ќе ги разгледува доколку се до-
ставени  заклучно до 31 декември во тековната година. 

  
Член 25 

Целокупната документација  од член 22 на овој пра-
вилник се доставува согласно:  

1. Барање  мислење по Проектот за основање на јав-
на високообразовна установа: 

 Проект за основање на  јавна високообразовна 
установа, со: 

- податоци за усогласеност на Проектот со Програ-
мата за високообразовна дејност, односно општестве-
ната оправданост за основање на нова јавна високоо-
бразовна установа; начинот на кој високообразовната 
установа ќе ги остварува својата мисија и цели; студи-
ските подрачја во кои ќе се остварува високообразовна 
и научно-истражувачка дејност; единиците во состав 
на високообразовната установа; студиските програми 
со составни делови согласно со законот; изворот на фи-
нансиски средства за вршење на високообразовна деј-
ност, можноста за обезбедување на потребен број лица 
кои можат да бидат избрани во наставно-научни, науч-
ни и наставни звања; материјалните, техничките и ин-
формациските услови за изведување на планираните 
студиски програми најмалку за стандардното траење на 
програмите; процедурите што се предвидуваат за кон-
трола, обезбедување и унапредување на квалитетот на 
наставата во предложените студиски области; научно-
истражувачката, односно уметничко-творечката деј-
ност на академскиот кадар и учеството на студентите 
докторанти во неа;  планираниот број студенти и начин 
на кој ќе бидат исполнети и другите услови утврдени 
со Уредбата за нормативите и стандардите и Актот за 
задолжителните елементи кои треба да ги поседуваат 
студиските програми од првиот, вториот и третиот 
циклус. 

Кон Проектот за основање на  јавна високообразов-
на установа се доставува документација согласно Спи-
сокот на потребната документација за основање на јав-
на високообразовна установа, кој е составен дел на овој 
Правилник (Прилог број 1).  

2. Барање  решение за акредитација на проектот за 
основање на приватна високообразовна установа: 

Проект за основање на приватна високообразовна 
установа, со податоци за: 

- основачот; студиските подрачја во кои ќе се оства-
рува високообразовна и научно-истражувачка дејност; 
начинот на кој високообразовната установа ќе ги ос-
тварува својата мисија и цели; единиците во состав на 
високообразовната установа; студиските програми со 
составни делови согласно законот; изворот на финан-
сиски средства за вршење на високообразовна дејност 
и обезбедување на квалитетна финансиска гаранција 
најмалку за стандардното траење на програмата; мож-
носта за обезбедување на потребен број лица кои мо-
жат да бидат избрани во наставнно-научни, научни и 
наставни звања; материјалните, техничките и информа-
циските услови за изведување на планираните студи-
ски програми најмалку за стандардното траење на про-
грамите; процедурите што се предвидуваат за контро-
ла, обезбедување и унапредување на квалитетот на на-
ставата во предложените студиски области; научно-
истражувачката,односно уметничко-творечката дејност 
на академскиот кадар и учеството на студентите докто-
ранти во неа; планираниот број студенти и начин на кој 
ќе бидат исполнети и другите услови уредени со Уред-
бата за нормативите и стандардите и Актот за задолжи-
телните елементи кои треба да ги поседуваат студиски-
те програми од првиот, вториот и третиот циклус. 

Кон Проектот за основање на приватна високообра-
зовна установа се доставува документација согласно 
Списокот на потребната документација за основање на 
приватна високообразовна установа, кој е составен дел 
на овој Правилник ( Прилог број 2).  

3. Барање решение за акредитација на нова студи-
ска програма во рамките на акредитирана високообра-
зовна установа: 

Елаборат за акредитација на студиска програма, со 
податоци за: 

- опис на содржината на студиската програма сог-
ласно со законот; услови за запишување и напредување 
во текот на студиите; методите на предавање и оцену-
вање на постигнувањата на студентите, односно начи-
нот на проверка на знаењата, стручниот, односно науч-
ниот назив определен согласно статутот на високоо-
бразовната установа; изворот на финансиски средства 
за остварување на студиската програма; обезбеденоста 
на потребен број лица во наставно-научни, научни и 
наставни звања; материјалните, техничките и информа-
циските услови за изведување на планираната студиска 
програма најмалку за стандардното траење на програ-
мата; активностите и механизмите преку кои се разви-
ва и се одржува квалитетот на високото образование; 
научно-истражувачката, односно уметничко-творечка-
та дејност на академскиот кадар и учеството на студен-
тите докторанти во неа; планираниот број студенти и 
начинот на кој ќе бидат исполнети и другите услови 
утврдени со Уредбата за нормативите и стандардите и 
Актот за задолжителните елементи кои треба да ги по-
седуваат студиските програми од првиот, вториот и 
третиот циклус.   
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Кон Елаборатот за акредитација на студиска про-
грама се доставува документација согласно Прилог 
број 3 и Прилог број 5, кои се составен дел на овој пра-
вилник.  

4. Барање мислење за вршење на високообразовна 
дејност на странска високообразовна установа на тери-
торијата на Република Македонија: 

Елаборат на странска високообразовна установа за 
вршење на високообразовна дејност на територијата на 
Република Македонија, со податоци за: 

- странската високообразовна установа; студиските 
подрачја во кои ќе се остварува високообразовната деј-
ност; опис на студиските програми,  изворот на финан-
сиски средства за вршење на високообразовна дејност 
и обезбедување на квалитетна финансиска гаранција 
најмалку за стандардното траење на програмата; мож-
носта за обезбедување на потребен број лица во настав-
но-научни, научни и наставни звања; материјалните, 
техничките и информациските услови за изведување на 
планираните студиски програми најмалку за стандард-
ното траење на програмите; активностите и механиз-
мите преку кои се развива и се одржува квалитетот на 
високото образование; планираниот број студенти и 
начин на кој ќе бидат исполнети и другите услови 
утврдени со Уредбата за нормативите и стандардите и 
Актот за задолжителните елементи кои треба да ги по-
седуваат студиските програми од првиот, вториот и 
третиот циклус. 

Кон Елаборатот за вршење на високообразовна деј-
ност на територијата на Република Македонија, се до-
ставува документација согласно Прилог број 4 и При-
лог број 5, кои се составен дел на овој правилник.   

5. Барање  за продолжување на акредитацијата со: 
- соодветните барања од овој член; 
- мислење на Агенцијата за евалуација за исполне-

тост на условите за продолжување на акредитацијата; и 
- Карта на високообразовната установа (Прилог 

број 5). 
 

Член 26 
Доставените барања со целокупната документација 

се разгледуваат на седница на Одборот за акредитација. 
За секое пристигнато барање се формира експерт-

ска комисија, во зависност од природата на барањето 
за акредитација, до која се доставува барањето со цело-
купната документација. 

Доколку доставената документација не е комплетна 
согласно со овој правилник, Одборот за акредитација 
може да не покрене постапка за акредитација се до це-
лосното комплетирање на документацијата. 

  
Член 27 

Експертската комисија: 
- го разгледува пристигнатото барање за акредита-

ција со придружната документација; 
- по потреба бара дополнителни информации и ма-

теријали од поднесувачот на барањето; 
- доколку има потреба, врши непосредни посети на 

високообразовните установи и на другите институции 
кои поднеле барање за акредитација и остварува непо-
средни контакти и разговори со раководните органи на 
институцијата, наставниците и студентите; 

- врши и други работи за кои ќе оцени дека е по-
требно или кои и ги доверил Одборот  за акредитација 
во врска со покренатата постапка. 

Доколку поднесувачот на барањето не ги достави 
бараните дополнителни информации и материјали во 
рок од 30 дена, експертската комисија го известува Од-
борот за акредитација  дека е потребно да го врати про-
ектот, односно елаборатот на доработка. 

Одборот за акредитација барањето за акредитација 
може да го врати на доработка најмногу двапати. 

Доколку и после втората доработка не се исполнети 
барањата што ги поставил Одборот за акредитација 
поднесувачот  поднесува нов проект. 

Членовите на експертската комисија работите од 
став 1 на овој член ги вршат во име на Одборот за акре-
дитација и не ги изнесуваат јавно резултатите и согле-
дувањата од својата работа. 

 
Член 28 

Во процесот на одлучувањето експертската комиси-
ја особено ќе има предвид: 

А. Кај барањата за акредитација на високообразов-
на установа: 

- начинот на кој високообразовната установа ќе ги 
остварува својата мисија и цели во согласност со чле-
новите 17 до 19 од Законот за високото образование; 

- процедурите што се предвидуваат за контрола, 
обезбедување и унапредување на квалитетот на наста-
вата во предложените студиски области. 

Б. Кај барањата за акредитација на студиска програ-
ма: 

- структурата, организацијата и содржината  на сту-
диските и предметните програми; 

- профилот и квалификацијата на наставно-научни-
от кадар; 

- материјално-техничката обезбеденост на настава-
та; 

- методите на предавање и оценување на постигну-
вањата на студентите; 

- активностите и механизмите преку кои се развива 
и се одржува квалитетот на високото образование; 

- научно-истражувачката, односно уметничко-тво-
речката дејност на академскиот кадар и учеството на 
студентите докторанти во неа. 

В. Кај барањата за продолжување на  акредитација: 
- внатрешниот систем на оценување и обезбедува-

ње на квалитетот на високото образование; 
- постапките за одобрување, следење и обновување 

на студиските програми; 
- постапките за преземање дејности во врска и по 

повод резултатите од внатрешната и надворешната ева-
луација и други независни проверки на квалитетот; 

- применувањето на кредит трансфер системот; 
- соработката со други високообразовни установи; 
- подршката, управувањето и развојот на материјал-

ната база на високообразовната установа; 
- научно-истражувачката, применувачката, аплика-

тивната и високостручната дејност  и учеството на ака-
демскиот кадар во таа дејност. 

 
Член 29 

По спроведените активности од членовите 27 и 28 
на овој правилник, експертската комисија подготвува 
извештај и го доставува до Одборот за акредитација. 
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Член 30 
По добивањето на извештајот од експертската ко-

мисија, претседателот на Одборот  за акредитација го 
става на дневен ред на седницата на Одборот  за акре-
дитација за разгледување и прифаќање. 

На седницата покрај претседателот на експертската 
комисија можат да присуствуваат и нејзините членови. 

 
Член 31 

Претседателот на експертската комисија, освен ако 
комисијата не одреди друг член, реферира по извешта-
јот. 

По извештајот и придружната документација се 
отвора расправа. 

Доколку повеќето од половината од вкупниот број 
на членови на Одборот за акрдитација се изјаснат пози-
тивно по извештајот на комисијата, Одборот за акре-
дитација донесува решение, односно дава мислење. 

  
Член 32 

Одборот за акредитација нема да даде акредитација 
ако: 

- не се исполнети условите од членовите 25 до 29 
од Законот за високото образование за основање на ви-
сокообразовна установа, односно студиските програми 
не се во согласност со  членот 99 од Законот за високо-
то образование, Уредбата за нормативите и стандарди-
те и Актот за задолжителните компоненти кои треба да 
ги поседуваат студиските програми од првиот, вториот 
и третиот циклус на студии; 

- нема доволно обезбедено кадар, опрема и инфор-
мациски услови за реализација на студиската програма; 

- спроведувањето на студиската програма не е по-
ткрепено со доволни финансиски, материјални и тех-
нички ресурси; 

- високообразовната установа не дава гаранции де-
ка ќе ја обезбеди наставата; 

- барањето содржи неточни податоци кои се важни 
за добивање на акредитацијата. 

 
Член 33 

Во случаите  на негативен одговор по барањето за 
продолжување на акредитацијата согласно Законот за 
високото образование, Одборот за акредитација му 
предлага на министерот за образование и наука најмно-
гу до три години високообразовната установа да ги ис-
полни барањата за продолжување на одземената акре-
дитација. 

 Продолжувањето на реализацијата на предметните 
програми во случај од став 1 на овој член се  врши врз 
основа на правила што ги изготвува министерот за 
образование и наука. 

Доколку овие барања не се исполнат во рамките на  
определеното време, високообразовната установа пре-
станува да изведува студиски програми во даденото 
студиско поле и дадениот циклус на студии со истекот 
на периодот од став 1 на овој член. 

 
Член 34 

Одборот за акредитација го определува начинот на 
собирање на податоци што се од значење на неговите 
надлежности. 

Одборот за акредитација редовно го известува Ми-
нистерството за образование и наука  за секоја акреди-
тација и му доставува листа на акредитирани високоо-
бразовни установи и студиски програми. 

 
Член 35 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за работа, начинот на 
одлучување, методологијата и постапката за акредита-
ција на Одборот за акредитација на високото образова-
ние („Службен весник на Република Македонија” бр. 
47/01 и 97/02). 

 
Член 36 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја”, а ќе се објави по добивањето согласност од Влада-
та на Република Македонија. 

 
                                   Претседател 
                                 на Одборот за акредитација, 
                       проф. д-р. Михаил Петковски, с.р.   
 
   
 

Прилог бр. 1 
 

С П И С О К 
ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСНО-

ВАЊЕ НА ЈАВНА ВИСОКООБРАЗОВНА  
УСТАНОВА 

 
1.1. Документацијата за обезбедување на сопствени 

простории или простории под закуп кои се соодветни 
за вршење на високообразовна дејност: 

- заверена копија од  Одлуката на Владата на Репуб-
лика Македонија, за доделување на градежно земјиште  
сопственост на Република Македонија, кога објектот за 
вршење на високообразовна дејност е во фаза на из-
градба на тоа земјиште; 

- имотен лист издаден од Државниот завод за гео-
детски работи за сопственоста на основачот на градеж-
ното земјиште на коешто се гради објектот за вршење 
на високообразовна дејност; 

- заверена копија од одобрението за градење на об-
јектот наменет за вршење на високообразовна дејност, 
доколку тој е во процес на изградба. 

1.2. Список на опрема и на наставни средства за 
вршење на дејноста што одговараат на нормативите и 
стандардите за вршење на високообразовна дејност: 

- списокот треба да содржи податоци за опремено-
ста на високообразовната установа со технички и со 
нагледни средства по вид,број и намена. 

- фискален образец во кој се предвидени средствата 
од Буџетот на Република Македонија за работа на јав-
ната високообразовна установа најмалку за стандард-
ното траење на планираните студиски програми; 

1.3. Список на потребниот број лица коишто мо-
жат да бидат избрани во наставно-научни, односно на-
ставни и соработнички звања и да засноваат работен 
однос за сите наставни предмети во студиската програ-
ма, најмалку за првите две години на студии; 
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- Списокот треба да содржи податоци за: името и 
презимето на кандидатот, дата на раѓање, степен на 
образование, односно научен степен, наслов на научни-
от степен, каде и кога го завршил образованието, од-
носно се стекнал со  научен степен, доколку е во рабо-
тен однос, да се наведе институцијата каде работи и 
звањето во кое е избран. 

1.4. Писмена изјава од кандидатот за избор на на-
ставник односно соработник, дека е подготвен да зас-
нова работен однос согласно Законот за високото обра-
зование. 

2. Други документи и докази што служат како доказ  
дека основачот може да ги исполни и другите услови 
што се утврдени со Уредбата за нормативи и стандарди 
за основање високообразовни установи и за вршење на 
високообразовна дејност. 

 
 
 

Прилог бр. 2 
 

С П И С О К 
НА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСНО-
ВАЊЕ НА ПРИВАТНА ВИСОКООБРАЗОВНА 

УСТАНОВА 
 
1.1. Предлог на одлука за основање на приватна ви-

сокообразовна установа. 
Основачот донесува предлог-одлука во која се со-

држани: 
- областите во кои ќе се врши високообразовната 

дејност; 
- видот, називот и седиштето на високообразовната 

установа; 
- изворот и начинот на финансирањето; 
- правата и обврските на основачот и  
- други податоци што се од значење за основањето 

на високообразовната установа. 
1.2. Документација за обезбедување на сопствени 

простории или простории под закуп кои се соодветни 
за вршење на високообразовна дејност: 

– заверена копија кај нотар од документот (реше-
ние, договор и др.) за сопственоста на основачот на 
простории наменети за изведување на високообразовна 
дејност; 

- заверена копија од договорот за користење про-
стории под закуп за вршење на високообразовна деј-
ност, што основачот го склучил со сопственикот на 
просториите; 

-  заверена копија од Одлуката на Владата на Репуб-
лика Македонија за доделување на градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија, кога објектот за 
вршење на високообразовна дејност е во фаза на из-
градба на тоа земјиште. 

- имотен лист издаден од Државниот завод за гео-
детски работи за сопственоста на основачот над гра-
дежното земјиште на кое што се гради објектот за вр-
шење на високообразовна дејност; 

- заверена копија од одобрението за градење на об-
јектот наменет за вршење на високообразовна дејност, 
доколку тој е во процес на изградба. 

1.3. Список на опрема и на наставни средства за вр-
шење на дејноста што одговараат на нормативите и 
стандардите за вршење на високообразовна дејност: 

- списокот треба да содржи податоци  за опремено-
ста на високообразовната установа со технички и со 
нагледни средства по вид, број и намена; 

1.4. Список на потребниот број лица што можат да 
бидат избрани во наставно- научни, односно наставни 
и соработнички звања и да стекнат работен однос за 
сите наставни предмети предвидени во студиската про-
грама  најмалку на првите две години на студии: 

- Списокот треба да содржи податоци за: името и 
презимето на кандидатот, дата на раѓање, степен на 
образование, односно нучен степен, наслов на научни-
от степен, каде и кога го завршил образованието, одн-
соно се стекнал со научен степен, доколку е во работен 
однос, да се се наведе институцијата каде работи и во 
кое звање е избран. 

1.5. Писмена изјава од кандидатот за избор на на-
ставник односно соработник, дека е подготвен да зас-
нова работен однос согласно Законот за високото обра-
зование. 

1.6. Финансиски план за оддржливо ниво на финан-
сирање на приватната високообразовна установа во 
циклус од 4 години. 

1.7. Доказ за обезбедените гаранции за надомест на 
школарината и другите трошоци во случај високообра-
зовната установа да престане пред време: 

- Оригинален документ или заверена копија кај но-
тар од документот издаден од банка, државен орган 
или друга институција за обезбедени средства како га-
ранција за надомест на школарината. 

2. Други документи и докази што служат како доказ 
дека основачот може да ги исполни и другите услови 
што се утврдени со Уредбата за нормативите и стан-
дардите за основање на високообразовни установи и за 
вршење на високообразовна дејност. 

3. Одобрение од Владата на Република Македонија 
кога странско правно или физичко лице основа приват-
на високообразовна установа.                                

 
 
 

Прилог бр. 3 
 

С П И С О К 
НА ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА АКРЕДИТАЦИ-
ЈА НА СТУДИСКА ПРОГРАМА НА ВИСОКООБ-

РАЗОВНА УСТАНОВА 
 
1.1 Карта на високообразовната установа 
1.2 Одлука на надлежните органи на  високообразов-

ната установа согласно со член 104 став 1 од Законот за 
високото образование за нова студиска програма; 
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1.3 Мислење на Советот за потребата и можноста за 
финансирање на студиската програма (за јавните висо-
кообразовни установи); 

1.4 Документација за обезбедени простории кои 
што се соодветни за вршење на новата студиска про-
грама, согласно Уредбата за нормативите и стандарди-
те за основање на  високообразовни установи и за вр-
шење високообразовна дејност.  

1.5 Список на опрема и на наставни средства за вр-
шење на дејноста што одговараат на  нормативите и 
стандардите за основање на  високообразовни установи 
и за вршење високообразовна дејност: 

- списокот треба да содржи податоци за опремено-
ста на високообразовната установа со технички и со 
нагледни средства по вид, број и намена; 

1.6 Оригинален документ или заверена копија кај 
нотар од документ издаден од банка, државен орган 
или друга институција за обезбедени средства како га-
ранција за надомест на школарината за приватните ви-
сокообразовни установи; 

1.7 Списокот на потребниот број лица коишто се 
избрани или коишто можат да бидат избрани во на-
ставно научни односно наставни  и соработнички зва-
ња за сите наставни предмети предвидени во студиска-
та програма најмалку за првите две години на студии 
на прв циклус, односно за втор, односно трет циклус на 
студии; 

- Списокот треба да содржи податоци за: името и 
презимето на кандидатот, дата и место на раѓање, сте-
пен на образование, односно научен степен, наслов на 
научниот степен, каде и кога го завршил образованието 
односно се стекнал со научен степен, доколку е во ра-
ботен однос, да се наведе институцијата каде што рабо-
ти, во кое звање е избран; 

- Доколку кадарот се обезбедува од постојниот на-
ставен и соработнички кадар на високообразовната ус-
танова, во списокот да се наведат и податоци за настав-
ните предмети кои што ги предаваат со вкупниот број 
на часови; 

- Писмена изјава од кандидатот за избор на настав-
ник или соработник дека е подготвен да заснова рабо-
тен однос согласно Законот за високото образование. 

2. Други документи што служат како доказ дека ос-
новачот може да ги исполни и другите услови што се 
утврдени со Уредбата за нормативите и стандардите за 
основање на високообразовни установи и за вршење на 
високообразовна дејност . 

 
 

Прилог бр. 4 
 

С П И С О К 
НА ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВРШЕЊЕ ВИСО-
КООБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ ОД СТРАНСКА ВИСО-
КООБРАЗОВНА УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1.1 Карта на високообразовната установа 
1.2 Документација за признат статус (акредитација) 

на високообразовната установа и право да врши висо-
кообразовна дејност издадена од орган во државата од 
каде потекнува странската високообразовна установа. 

1.3 Документација за обезбедување на сопствени 
простории или простории под закуп кои се соодветни 
за вршење на високообразовната дејност: 

- Заверена копија кај нотар од документот (реше-
ние, договор и др.). За сопственоста на основачот на 
простории наменети за изведување на високообразовна 
дејност; 

- Заверена копија од договор за користење просто-
рии под закуп за вршење високообразовна дејност, што 
основачот го склучил со сопственикот на просториите. 

1.4 Список на опрема и наставни средства за врше-
ње на дејноста што одговараат на нормативите и стан-
дардите за вршење на високообразовната дејност : 

- Списокот треба да содржи податоци за опремено-
ста на високообразовната установа со технички и со 
нагледни средства по вид, број и намена. 

1.5 Список на потребниот број лица којшто се из-
брани или коишто можат да бидат избрани во наставно 
- научни односно наставни и соработнички звања за си-
те наставни предмети предвидени во студиската про-
грама најмалку за првите две години на студии на прв 
циклус односно за првата година на втор, односно трет 
циклус на студии; 

- Списокот треба да содржи податоци за: името и 
презимето на кандидатот, дата и место на раѓање сте-
пен на образование, односно научен степен, наслов на 
научниот степен, каде и кога го завршил образованието 
односно се стекнал со научен степен, доколку е во ра-
ботен однос, да се наведе институцијата каде што рабо-
ти, во кое звање е избран; 

- Писмена изјава од кандидатот за избор на настав-
ник или соработник дека е подготвен да заснова рабо-
тен однос; 

1.6. Финансиски план за оддржливо ниво на финан-
сирање на вршење на високообразовната дејност за 
стандардното траење на програмата; 

1.7 Доказ за обезбедените гаранции за надомест на 
школарината и другите трошоци во случај високообра-
зовната установа предвреме да престане со вршење на 
високообразовната дејност; 

- Оригинален документ или заверена копија кај но-
тар од документот издаден од банка, државен орган 
или друга институција за обезбедени средства како га-
ранција за надомест на школарината најмалку за стан-
дардното траење на програмата; 

2. Копија од меѓудржавен договор, склучен меѓу 
Република Македонија и земјата во која и е признато 
правото да врши високообразовна дејност; 

3. Други документи и докази што служат како доказ 
дека основачот може да ги исполни другите услови 
што се утврдени со Уредба за нормативите и стандар-
дите за основање на високообразовни установи и врше-
ње на високообразовна дејност. 
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