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20151454105  

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 

Врз основа на членот 75  ставови 1  и 2  од Уставот на Република Македонија, 

претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 

Македонија издаваат 

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И  

ДОПОЛНУВАЊЕ НА  ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ  

Се  прогласува  Законот  за  изменување  и  дополнување  на  Законот  за  високото 

образование,  

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 август 2015 

година. 

 

Бр. 08-3650/1 

21 август 2015 година 

Скопје 

 

 

 

 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

 

Претседател 

на Република Македонија,  

 д-р Ѓорге Иванов, с.р.  

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  ЗА ВИСОКОТО  
 ОБРАЗОВАНИЕ  

 

Член  1  

Во Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ брoj  
35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13,  

41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15 и 98/15), во членот 167 став (2) зборовите: „5.000 до“ се  

бришат.  

Ставот (4) се менува и гласи:  

,,Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за  
прекршоците од ставовите (1), (2) и (3) на овој член на одговорното лице во правното  
лице.“  

Ставовите (5)  и (6) се бришат.  

 

Член 2  

Членот 167-а се менува и гласи:  

„(1) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на правното лице ако не се именува вршител на должност декан согласно со 

членот 37 став (2) од овој закон.  
(2) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за  

прекршок на правното лице ако не формира центар за кариера согласно член 45 од овој  
закон.  

(3) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на правното лице ако не постапи согласно член 45 став (10) од овој закон.  
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(4) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на правното лице ако не бидат објавени на веб страницата резултатите од 
самоевалуацијата согласно со членот 77 став (5) од овој закон.  

(5) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на правното лице ако не бидат доставени до министерството надлежно за 
работите на високото образование резултатите од самоевалуацијата согласно со членот 77 став  
(8) од овој закон.  

(6) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на правното лице ако не ги достави или нецелосно ги достави податоците 
потребни  за  ажурирање  на  базата  на  податоци  за    високообразовна  дејност  до 
министерството надлежно за работите од областа на високото образование, односно не 
постапи согласно со членот 77-б  став (8) од овој закон.  

(7) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за  
прекршок на правното лице ако не постапи согласно член 99 ставови  (3), (10), (11), (14) и  
(16) од овој закон.  

(8) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за  
прекршок на правното лице ако не постапи согласно со членот 100 ставови (5) и (6) од  
овој закон.  

(9) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на  правното лице ако не ја објави основната литература на веб страницата и ако 
истата  не  ја  содржи  и  литературата  која  ја  обезбедува,  печати  и  доставува  до 
високообразовните  установи,  министерството  надлежно  за  работите  на  високото 
образование (член 112 став 7 од овој закон).  

(10) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на   правното лице ако не биде организирано   изведување настава за студиски 
програми  на англиски јазик  од членот 103 став (5) од овој закон.  

(11) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на правното лице ако не издаде студентска легитимација согласно со членот 116 став 
(7) и студентски индекс согласно со членот 116 став (8) од овој закон.  

(12) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на правното лице ако на лице избрано во наставно - научно и наставно звање му 
дозволи да врши предавање на повеќе од четири предмети во текот на еден семестар од 
студиската година (член 121 став (6) од овој закон).  

(13) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за  
прекршок на правното ако доколку не постапи согласно со членот 123 став (4) од овој  
закон.  

(14) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на правното лице ако не воведе електронска евиденција согласно со членот 133 
ставот (9)  од овој закон.  

(15) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на лице  
од високообразовната установа доколку не постапи согласно со членот 133 став 14 од овој  
закон.  

(16) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок  на  правното  лице  ако  не  формира  дисциплинска  комисија  во  случај  на 
неизвршување на педагошките обврски согласно член 138 став (4) од овој закон.  

(17) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на правното лице ако не донесе решение за престанок на работниот однос на 
лицето избрано во наставно - научно, наставно, односно соработничко звање кое не ги 
извршува своите педагошки обврски, а особено ако се утврди дека неоправдано не ја 
реализира наставата, односно вежбите за студентите и доколку во рокот определен од 
Државен просветен инспекторат кој не е подолг од 15 дена, не донел решение за 
престанок на работниот однос (член 138 став (6) од овој закон).  
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(18) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на правното лице ако дозволи постапување спротивно на одредбите од член 140 
ставови  (3) и (4) од овој закон.  

(19) Глоба во износ од 600 до 700 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за  

прекршок на лицето од членот 112 став (5) од овој закон ако на почетокот на секоја  

студиска година на студентите не им предложи основна литература за полагање на испити  

и  која  не  ја  содржи  и  литературата  која  ја  обезбедува,  печати  и  достаува  до  

високообразовните  установи  министерството  надлежно  за  работите  на  високото  

образование.  

(20)  Глоба во износ од 600 до 700 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на лицето избрано во наставно - научно или наставно звање за прекршок ако 

врши предавање на повеќе од четири наставни предмети во текот на еден семестар од 
академската година (член 121 став (6) од овој закон).  

(21) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за  

прекршоците од ставовите (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14),  

(15), (16), (17) и (18) на овој член на одговорното лице во правното лице.  

Член 3  

Членот 167-б се брише.  

 

Член 4  
Во членот 167-в ставот (5) се менува и гласи:  

 

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за 

прекршокот од ставот (4) на овој член на одговорното лице во правното лице.“  

Член 5  

Во членот 167-г во ставот (1) зборовите: „10.000 до “ се бришат.  

 

Член 6  

Членот 168 се менува и гласи:  

„(1) Oдмерувањето на висината на глобата за правното лице се врши согласно Законот за 

прекршоците.  

(2) За прекршоците утврдени во членовите 167, 167-а, 167-в и 167-г од овој закон, 
државниот просветен инспектор должен е на сторителот на прекршокот да му издаде 
прекршочен платен налог, согласно Законот за прекршоци.  

(3) Доколку сторителот го прими прекршочниот платен налог, истиот треба да го 

потпише. Примањето на прекршочниот платен налог од сторителот на прекршокот се 

забележува во записник.  

(4) Во записникот од став (3) на овој член се утврдува начинот на кој ќе се отстранат 
штетните последици од прекршокот, како и начинот на надминување на последиците од 
сторениот прекршок.  

(5) Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и прекршочниот  

платен налог ги потпишува одговорното лице во правното лице или од него овластено  

лице.  

(6)  Државниот просветен инспектор е должен да води евиденција за издадените 

прекршочни платни налози и за исходот од покренатите постапки.  
 
 
 
 
 

3 од 4  



 
 
 
Службен весник на РМ, бр. 145 од 25.08.2015 година  

 

(7) Во евиденцијата од ставот (6) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат 

следните  податоци:  име  и  презиме,  односно  назив  на  сторителот  на  прекршокот, 

живеалиште,  односно  престојувалиште,  седиште,  вид  на  прекршокот,  број  на 
прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.  

(8) Личните податоци од ставот (7) на овој член се чуваат пет години од денот на 

внесување во евиденцијата.  

(9) Министерот за образование и наука ги пропишува формата и содржината на 

прекршочниот платен налог.  

(10) За прекршоците утврдени со овој закон прекршочна постапка води и прекршочни 

санкции изрекува надлежен суд.“  

Член 7  

Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на 

влегувањето во сила на овој закон.  

 

Член 8  

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да 

утврди пречистен текст на Законот за високото образование.  

Член 9  

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија“.  
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