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ВОВЕД:

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И 
ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ

Владата на Република Македонија заради осигурување и унапредување на квалитетот во 
високото образование, квалификациите кои ги издаваат високообразовните установи и 
научно-истражувачката дејност на универзитетите, преку Министерството за образование 
и наука,   покрена широка јавна расправа, по тој повод, во која академската заедница 
побара дополнителен период за исполнување на предвидените одредби во Закон за 
изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 10/2015), но и за доставување на нови предлози за 
унапредувањето на квалитетот на високото образование и улогата на универзитетот во 
унапредувањето на социо-економскиот развој на општеството. Излегувајќи во пресрет на 
барањата, резултат на јавните расправи, се оцени дека е потребно да се одложи 
примената на одредбите од Законот за изменување и дополнување на Законот за 
високото образование за две години и во периодот кој претстои, но што е можно пократко,  
да се приберат и други предлог решенија кои ќе бидат во функција на зајакнување на 
квалитетот на високото образование. 

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Со одложување на примената на одредбите се дава дополнителен период на 
универзитетите за прилагодување и ставање на сите расположливи капацитети на 
универзитетите во зајакнување на квалификациите на наставниот кадар, научно-
истражувачката работа и како резултат на тоа и квалификациите кои ги издаваат 
високообразовните установи. 

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ БУЏЕТОТ 
И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Овој закон не предизвикува фискални импликации.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ 
СУБЈЕКТИ

Овој закон не предизвикува материјални обврски за одделни субјекти.



V . СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Со оглед на тоа што не се работи за обемен и сложен закон, согласно член 170 од 
Деловникот на Собранието на Република Македонија, се предлага овој закон да се 
донесе по скратена постапка.



ПРЕДЛОГ - ЗАКОН 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Во  Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13,  41/14, 116/14, 
130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15, 30/16 и 120/16), во член 96 по ставот 10 се 
додава нов став 11, кој гласи:

„Меѓународни научни публикации, во смисла на овој закон, се книга рецензирана и 
објавена во странство, зборник на научни трудови презентирани на меѓународни 
академски собири каде што членовите на програмскиот комитет се од најмалку четири 
земји, како и научни трудови објавени во меѓународни годишници и гласници каде што 
членовите на програмскиот комитет се од најмалку четири земји.”

Ставовите 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17  стануваат ставови 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18.

Во став 18, кој станува став 19, бројот „10” се заменува со бројот „9”. 

Член  2

Во член 110-а по ставот 2 се додаваат четири нови ставови 3, 4,  5 и 6, кои гласат:

„Владата на Република Македонија на предлог на Министерство за образование и наука и 
Министерство за труд и социјална политика, со одлука го утврдува бројот на квоти по 
студиски програми за студенти, чие родителското право го врши само еден родител, кои 
ќе плаќаат половина од износот на уписнина во рамки на државните квоти, односно  во 
рамките на квотите со кофинансирање на студиите.

Основни критериуми за запишување во квотите определени во ставот 3 на овој член се:

- постигнатиот успех во средно образование и
- материјалните можности на студентите и/или нивните семејства.

Начинот на проверката на основните критериуми и запишување на студентите во квотите 
определени во ставот 3 на овој член, како и посебните критериуми за остварување на ова 
право ги пропишува министерот во согласност со министерот за труд и социјална 
политика.

На прописот од ставот 5 на овој член согласност дава Владата на Република Македонија”.

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 7 и 8.

По ставот 5 кој станува став 9 се додаваат два нови става 10 и 11, кои гласат:



,,Редовен студент, кој е запишан во квотата со кофинансирње и кој по завршена втора 
студиска година на прв циклус на студии на јавните високообразовни установи, и по 
положувањето на сите испити заклучно со втората студиска година, оствари просечна 
оценка над 8.5, го продолжува своето студирање со плаќање на  уписнина во висина како 
и студентите кои се запишале во рамките на државната квота.

Редовен студент кој се стекнал со правото од став 9 на овој член, го остварува правото во 
секоја наредна студиска година, се додека остварува просечна оценка над 8.5.“

                                                                    

Член 3

Во член 167, во ставот 2, по алинејата 7, се додава нова алинеја 8, која гласи: 

„ - не му овозможи на редовен студент да го оствари правото согласно член 110-а, став 10 
од овој закон,”.
                                                                       

Член 4

Одредбите од член 69-а од ќе отпочнат да се применуваат за студентите кои ќе се 
запишат на прв односно втор циклус на студии од академската 2019/2020 година.

                                                                       

Член 5

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен 
весник на Република Македонија“ број 10/15), во членот 34 зборовите “две години” се 
заменуваат со зборовите “четири години”.

      

Член 6

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен 
весник на Република Македонија“ број 10/15), во членот 39 бројот „2018” се заменува со 
бројот „2020”.

                                                         

Член 7

Во Законот за изменување на Законот за високото образование („Службен весник на 
Република Македонија“ број 20/15),  во член 7 зборовите „31 декември 2018 година, а од 1 
јануари 2019 година“ се заменуваат со зборовите „31 декември 2020 година, а од 1 
јануари 2021 година“.



Член 8

Во Законот за изменување на Законот за високото образование („Службен весник на 
Република Македонија“ број 98/15),  членот 1 се менува и гласи:

„Во Законот за именување на Законот за високото образование („Службен весник на 
Република Македонија“ број 20/15):

- членовите 2, 3, 17 и 20 од Законот за изменување и дополнување на Законот за 
високото образование („Службен весник на Република Македонија“ број 10/15) нема да се 
применуваат до 30 јануари 2017 година;

- членовите 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 22, 27, 28 и 29 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на Република 
Македонија“ број 10/15) нема да се применуваат до 30 јануари 2019 година и

-  членовите 21, 23, 24 и 25 од Законот за изменување и дополнување на Законот за 
високото образование („Службен весник на Република Македонија“ број 10/15) нема да се 
применуваат до 30 јануари 2020 година.“.                                                             

Член 9

Во Законот за изменување на Законот за високото образование („Службен весник на 
Република Македонија“ број 98/15)  во членот 2  бројот „2017 година” се заменува со 
бројот „2019”. 

                                                                     

Член 10

Во Законот за изменување на Законот за високото образование („Службен весник на 
Република Македонија“ број 98/15)  во член 3  ставот 2  зборовите „2017 година” се 
заменуваат со зборовите „2019 година”. 

Во ставот 3 зборовите „2017/2018 година” се заменуваат со зборовите „2019/2020 година”.                            

                                                                         

Член 11

Во Законот за изменување на Законот за високото образование („Службен весник на 
Република Македонија“ број 98/15) во членот 4 броевите „2017/1018” се заменуваат со 
броевите „2019/2020”.



Член 12

Во Законот за изменување на Законот за високото образование („Службен весник на 
Република Македонија“ број 98/15) во член 5 ставот 1 зборовите „30 месеци” се 
заменуваат со зборовите „54 месеци”.

Во ставот 2  броевите „2019/2020” се заменуваат со броевите „2021/2022”.

                                                  

Член 13

Во Законот за изменување на Законот за високото образование („Службен весник на 
Република Македонија“ број 98/15) во членот 6 зборовите „три години” се заменуваат со 
зборовите „пет години”

                                                             Член 14

Во Законот за изменување на Законот за високото образование („Службен весник на 
Република Македонија“ број 98/15) во членот 7 броевите „2017” се заменуваат со 
броевите „2019”

                                                              Член 15

Во Законот за изменување на Законот за високото образование („Службен весник на 
Република Македонија“ број 98/15) во членот 8 зборовите „две години” се заменуваат со 
зборовите „четири години”

                                                             

Член 16

Одредбите од членот 2 од овој закон со кои се дополнува член 110-а со нови ставови 3, 4, 
5, 6, 10 и 11 и членот 3 од овој закон со кој се дополнува член 167 став 2 со нова алинеја 
8, ќе отпочнат да се применуваат од академската 2017/2018 година. 

Член 17

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија 
да утврди пречистен текст на Законот за високото образование.

Член 18

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



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Со членот 1 се уредува дефиниција за меѓународни научни публикации во смисла на овој 
закон 

Со членот 2, се уредува дека Владата на Република Македонија на предлог на 
Министерство за образование и наука и Министерство за труд и социјална политика, со 
одлука го утврдува бројот на квоти за запишани студенти по студиски програми, кои ќе 
плаќаат половина од износот на уписнина во рамки на државните квоти, односно  во 
рамките на квотите со кофинансирање на студиите, а кои се од самохрани и 
еднородителски семејства. Исто така со овој член се уредува правото на редовен 
студент, кој по завршена втора студиска година на прв циклус на студии на јавните 
високообразовни установи, и по положувањето на сите дотогашни испити, оствари 
просечна оценка над 8.5, да го продолжи своето студирање со плаќање на  уписнина во 
висина како и студентите кои се запишале во рамките на државните квоти.

Со членот 3, се утврдува глоба за висообразовната установа која нема да му овозможи 
на редовен студент, кој по завршена втора студиска година на прв циклус на студии на 
јавните високообразовни установи, и по положувањето на сите дотогашни испити, 
оствари просечна оценка над 8.5, да го продолжи своето студирање со плаќање на  
уписнина во висина како и студентите кои се запишале во рамките на државните квоти  
согласно член 110-а, став 9

Со членот 4 се уредува одложна примена на одредбите од член 69-а од Законот за 
високото образование

Со членовите 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 се уредува одложена примена на дел од 
одредбите од  Законот за високото образование.

Со членот 16 се уредува почетокот на примената на одредбите од  ставовите 3, 4, 5, 6, 10 
и 11 од членот 110-а и ставот 2 од членот 167 од Законот за високото образование.

Со членот 17, се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република 
Македонија да утврди пречистен текст на Законот за високото образование.

Со членот 18 се регулира влегувањето во сила на овој закон.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ

Со оглед на тоа што со овој закон се врши изменување на членови во Законот за 
високото  образование, решенијата содржани во одредбите се меѓусебно поврзани  и 
чинат една правна целина.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Целта на Предлог - законот е да се обезбеди зголемување на квалитетот на високото 
образование. 



ИЗВОД НА ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
КОИ СЕ ИЗМЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ

Член 69-а

Заради проверка на стручната оспособеност на студентите за самостојна примена на 
стекнатите знаења, способности и вештини пропишани во самата студиска програма, во 
текот на студирањето и на крајот на завршната година се изведува и државен испит за 
студенти запишани на прв, односно втор циклус на студии, освен за студентите запишани 
на студиските програми по општа медицина. Државен испит не полага студентот за оние 
предмети кои ги положил во рамките на европските програми за мобилност.

Државниот испит за студенти го реализира Одборот за акредитација и евалуација на 
високото образование.

Државниот испит студентот го полага по завршување на втората студиска година, но 
може и порано доколку студентот има положено најмалку 50% од вкупниот број на 
предмети предвидени за конкретната студиска програма и на крајот на завршната година 
на студии, пред одбрана на дипломската работа, доколку студиската програма 
предвидува изработка и одбрана на дипломска работа.

Државниот испит студентот го полага на крајот на месеците: февруари, април, август и 
ноември, само еднаш во кварталот на академската година, при што првите две полагања 
се бесплатни.

Студентите запишани на втор циклус на студии државниот испит го полагат на крајот на 
последната студиска година.

Првите две полагања на државниот испит за студенти се бесплатни.

Доколку студентот не успее да го положи државниот испит двапати по ред, наредните 
пријавувања за полагање се на товар на студентот, и тоа за трет пат 1.000,00 денари, за 
четврт пат 6.000,00 денари и за секое наредно пријавување 12.000,00 денари. Средствата 
за полагање на државниот испит се уплаќаат на сметката на Одборот.

Државниот испит за студенти содржи пет прашања, односно студии на случај (во 
натамошниот текст: прашања) од секој од задолжителните и изборните предмети од 
членот 99 став 3 од овој закон. Прашањата се со различна тежина со четири понудени 
решенија, од кои едното решение е точен одговор на понуденото прашање.

Прашањата содржани во тестовите за полагање на државниот испит и нивните одговори, 
се чуваат во единствениот електронски систем за полагање на државниот испит.

Електронскиот систем од ставот 8 на овој член содржи и јавно достапна база на прашања 
од областа на клучните предмети за потребите на државниот испит.

Прашањата од секој предмет поединечно кои ќе им се достават, по случајен избор, на 
секој студент за време на полагање на државниот испит, преку посебен софтверски 
систем, ќе бидат од различно ниво на сложеност и тоа две прашања ќе бидат од 
најсложен вид на прашања, а останати три прашања ќе бидат составени со пониски нивоа 
на сложеност.

Државниот испит се полага во просторија за полагање на испит, посебно опремена со 
материјално-техничка и информатичка опрема, интернет врска и опрема за снимање на 
полагањето.



Студентите се информираат за датумот и времето на полагањето на државниот испитот 
најмалку три дена пред одржувањето на државниот испит.

Полагањето на испитот се снима и во живо се емитува на веб страницата на 
министерството надлежно за високото образование, а ако поради технички причини 
снимањето се прекине, снимката од целиот испит се поставува на веб страницата на 
министерството надлежно за високото образование.

Критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и 
информатичката опрема на просториите за полагање на државниот испит ги пропишува 
министерот надлежен за високото образование на предлог на Одборот.

Во просторијата за полагање на државниот испит, за време на полагање на државниот 
испит, се присутни еден претставник од високообразовната установа, двајца 
претставници од Одборот и двајца претставници од министерството надлежно за 
високото образование, од кои еден е информатичар.

Пред почетокот на полагањето на државниот испит, претставникот од Одборот го 
утврдува идентитетот на студентот со увид на лична карта или патна исправа.

На студентот за време на полагањето државниот испит не му се дозволува користење 
учебни помагала, мобилен телефон, преносни компјутерски уреди и други технички и 
информатички средства, претходно подготвени предмети и слично.

На студентот за време на полагањето на државниот испит не му се дозволува да 
контактира со други студенти или лица освен со информатичарот од ставот 15 на овој 
член, во случај доколку има технички проблем со компјутерот.

Ако техничките проблеми со компјутерот бидат отстранети за пет минути испитот 
продолжува, а дококу не бидат отстранети во овој рок испитот само за тој студент се 
прекинува и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на 
државниот испит.

Ако има проблеми со повеќе од пет компјутери и тие не бидат отстранети во рок од пет 
минути испитот се прекинува за сите студенти кои го полагаат државниот испит и ќе се 
одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на државниот испит.

Во случаите од ставот 18 на овој член доколку студентот не се јави на државниот испит во 
рокот од најмногу три дена, се смета дека студентот не го положил државниот испит и 
истото се констатира во записникот за полагање нa државниот испит.

Овластените претставници од ставот 15 на овој член, за време на полагањето на испитот, 
не смеат да се задржуваат подолго од пет секунди во непосредна близина на студентот 
кој го полага испитот, освен во случај на отстранување на технички проблем кога не смеат 
да се задржат подолго од пет минути.

Ако студентот не поднесе молба за продолжување на државниот испит во рокот 
определен во ставот 23 на овој член ќе се смета дeка испитот не го положил.

На денот на полагањето на државниот испит, претставникот на одборот му дава на 
студентот пристапен код, односно лозинка со кој му се одобрува пристап во 
електронскиот систем.

По одобувањето на пристапот, студентот добива прашања, компјутерски генерирани, чија 
содржина по случаен избор ја одредува софтверот на електронскиот систем.



Во случај на спреченост на спроведување на државниот испит поради причини што 
доведуваат до техничка неможност на функционирање на електронскиот систем, 
полагањето на државниот испит се прекинува.

Доколку причините што доведуваат до техничка неможност на функционирање на 
електронскиот систем се отстранат во рок од 60 минути од прекинувањето на државниот 
испит, истиот продолжува веднаш по нивното отстранување.

Доколку причините што доведуваат до техничка неможност на функционирање на 
електронскиот систем не се отстранат во рок од 60 минути државниот испит се 
презакажува за друг термин.

Вкупното траење на времето определено за одговарање на прашањата од државниот 
испит изнесува 180 минути.

Државниот испит за студенти се смета за положен доколку студентот освоил најмалку 
60% од вкупниот број предвидени бодови за секој предмет.

По исклучок од ставот 31 на овој член, државниот испит се смета за положен ако 
студентот за 20% од предметите постигнал најмалку 30% од бодовите од секој предмет 
поединечно, но вкупниот збир на бодовите да не биде помалку од 60% од вкупниот број 
на бодови за сите предмети.

По исклучок, државниот испит за студентите кои студираат на студиските програми од 
научното подрачје на техничките науки, од студиските програми од областа на спортот, 
односно на студиските програми од областа на уметностите се изведува на начин со кој 
соодветно се оценуваат и постигнувањата во решавање на проблеми за техничките 
науки, односно на совладување на уметничките и спортските вештини.

Прашањата за државниот испит се од листа на прашања кои ги изготвуваат и предлагаат 
наставниците од високообразовните установи, запишани во Регистарот од член 36 од овој 
закон.

Прашањата за државниот испит треба да се изготвени согласно методологија за 
изготвување на прашања за државен испит, која ја утврдува Одборот.

Избор од предложените прашања и нивна ревизија врши Одборот, на предлог на стручно 
тело, формирано од Одборот.

Студентот кој не го положил државниот испит по завршувањето на втората студиска 
година може да ги слуша предметите од третата студиска година и да полага најмногу 
една половина од испитите од предметите предвидени за третата студиска година, но не 
може да се запише во четвртата студиска година.

Посебните услови за начинот на изведување на државниот испит за студенти, начинот на 
изведување на посебниот дел од испитот од ставот 33 од овој член, на предлог на 
Одборот за акредитација и евалуација на високото образование ги пропишува 
министерот надлежен за работите на високото образование, по претходна согласност од 
Владата на Република Македонија“.

Член 96 

Докторските студии траат, по правило, три години и носат 180 ЕКТС кредити. Со јавната 
одбрана на докторскиот труд стекнува научен назив доктор на науки (dr.sc) односно 
доктор по уметности (dr.art).



Докторските студии можат да се запишат по завршувањето на вториот циклус на 
академски студии.

Универзитетот може да организира студии од трет циклус во траење помалку од три 
години, со кои се стекнува звањето специјалист по одредено подрачје (spec.). Називот 
специјалист т.е. неговата кратенка се додава на академскиот назив стекнат од вториот 
циклус на универзитетски студии.

Универзитетот може да утврди дека со завршувањето на специјалистички студии се 
стекнува поинакво звање од звањето пропишано во ставот 3 на овој член, во случај кога 
за одредено стручно подрачје со посебен закон е пропишано специјалистичко 
усовршување.

Универзитетот со општ акт го уредува стекнувањето на ЕКТС кредити на докторските 
студии и ги пропишува ЕКТС кредити потребни за пријава на докторски труд.

На високообразовните установи кои изведуваат студиски програми од трет циклус на 
универзитетски - докторски студии, менторот на докторскиот труд треба да има најмалку 
шест објавени рецензирани научноистражувачки трудови во меѓународни научни 
списанија или меѓународни научни публикации од кои трудови кои имаат вкупно најмалку 
десет бода, согласно член 95-а став 6 од овој закон. во меѓународни списанија со импакт 
фактор кои се од соодветната област во базата на Web of Science,, во дадено поле, во 
последните пет години. 

Комисијата за одбрана на докторскиот труд се состои од пет члена од кои четири се од 
соодветната научна област од установата која ги организира докторските студии и еден 
надворешен член.

Членови на комисијата од ставот 8 на овој член треба да бидат лица во наставно-научни 
звања редовен професор или вонреден професор.

Високообразовната установа нема да дозволи одбрана на докторски труд на кандидат кој 
пред одбраната на докторскиот труд нема објавено два рецензирани научноистражувачки 
труда како автор во меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации, 
или трудови кои имаат вкупно најмалку пет бода, согласно член 95-а став 6 од овој закон 
во меѓународно списание со импакт фактор кои се од соодветната област во базата на 
Web of Science..

Меѓународно научно списание, во смисла на овој закон, е списание кое има меѓународен 
уредувачки одбор во кој учествуваат најмалку пет земји при што бројот на членови од 
една земја не може да надминува 40% од вкупниот број на членови и кое се издава 
најмалку пет години непрекинато и има најмалку десет изданија во последните пет 
години.

Минимум критериуми за ментор на магистерски и докторски трудови, кои треба да ги 
исполнува лице се утврдени во одредбите на Уредбата за нормативите и стандардите за 
основање на високообразовна установа и вршење високообразовна дејност.

Бројот на студентите кои се запишуваат на докторската студиска програма за сите три 
години на докторските студии треба да биде во согласност со бројот на расположливите 
ментори.



Еден професор може да биде ментор на најмногу три докторанти кои кај него се 
обучуваат за научна работа.

За една научна област може да се организира само една докторска студиска програма, 
освен во случаи на интердисциплинарни студиски програми.

Студиската програма за докторски студии од ставот 1 на овој член главно опфаќа активна 
истражувачка работа под менторство и вклучува:
- организирана академска обука, што содржи напредни и стручни курсеви,
- независен истражувачки проект под менторство (докторски проект),
- меѓународна мобилност, најмалку еднонеделен престој,
- предавања и друг вид на комуникациски активности,
- публикации во меѓународни научни списанија и активно учество на меѓународни собири 
во врска со докторскиот труд и
- изработка и јавна одбрана на докторски труд врз основа на докторскиот проект.

Студиската програма за докторски студии се евалуира најмалку на секои три години.

Докторските студии од областа на уметностите се состојат од два дела докторски труд и 
јавна изведба на уметничко дело или изложба.

Одредбите од ставовите 6 и 10 на овој член не се однесуваат на докторските студии од 
областа на уметноста, филологијата и националната историја. Посебните услови за 
докторските студии од областа на уметноста, филологијата и националната историја ги 
пропишува високообразовната установа со посебен акт.

Член 110-а

Владата на Република Македонија со одлука го утврдува бројот на квоти на студенти 
ослободени од плаќање на уписнина на докторски и магистерски студии и специјализации 
кои се доделуваат на годишно ниво врз основ на Националната програма за високо 
образование и научноистражувачка дејност.

Владата на Република Македонија со одлука го утврдува бројот на квоти за запишани 
студенти по студиски програми, како и бројот на студенти кои ќе бидат ослободени од 
плаќање на уписнина во рамки на државните квоти.

Високообразовните установи, двапати годишно, и тоа еднаш по запишување на студиите 
и еднаш на крајот на академската година, имаат обврска да достават список на запишани 
и дипломирани студенти во тековната академска година, по факултети и студиски 
програми до министерството надлежно за високото образование, Агенцијата за 
вработување на Република Македонија и Фондот за пензиско и инвалидско осигурување 
на Македонија. 

Обврската за исплата на уписнината на студентите од ставот 2 на овој член во рамките 
на државните квоти останува на факултетите.



Право на бесплатно школување имаат студенти со завршен просек од над 9 во 
претходната година.

Член 167

(1) Глоба во износ од 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок 
на правното лице, ако: - користи називи на високообразовни установи, без да е основано 
како високообразовна установа, согласно со овој закон (член 5), - не врши 
самоевалуација на универзитетот, единицата на универзитетот, односно на самостојната 
високообразовна установа на начин и според услови определени со овој закон и со статут 
на универзитетот, односно на самостојната високообразовна установа (член 73 до член 
77) и 
- не води евиденција на личните податоци на студентите (член 119). 

(2) Глоба во износ од 7.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок 
на правното лице, ако: - применува статут за кој не е добиена согласност од надлежниот 
орган (член 9), - изврши статусни промени без согласност на основачот (член 39), 
наплатува од студентите други давачки спротивно на мерилата и критериумите утврдени 
согласно со овој закон (член 83 став 1 алинеја 8), - наплати кофинансирање на студиите, 
односно партиципација на студентите над износот утврден со овој закон (член 83 став 1 
алинеја 9), - применува студиски програми без акредитација, односно решение за почеток 
со работа согласно со овој закон (член 104), - не објави конкурс за запишување на 
студенти најмалку пет месеци пред започнувањето на наставата и ако истиот не ги 
содржи потребните компоненти согласно со овој закон, како и запише во прва година на 
студии студенти кои не ги исполнуваат условите пропишани со овој закон и со конкурсот 
(член 108), - изврши упис на студенти повеќе од бројот утврден со одлуката за 
запишување студенти или повеќе од капацитетот за кој високообразовната установа е 
акредитирана (член 110), - не води матична книга на запишани студенти и главна книга на 
дипломирани студенти или ако ги води спротивно на пропишаната форма и начинот на 
водењето и содржината (член 120), - ангажира наставник да врши високообразовна, 
односно уметничка дејност од друга високообразовна установа без согласност на 
универзитетот и спротивно на нормативата и стандардите за вршење на високообразовна 
дејност (член 139) и - изврши избор на наставници и соработници спротивно на 
одредбите на овој закон (од член 121 до член 148). 

(3) Глоба во износ од 100.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на правното лице, ако: - го попречи при работата, одбие да му ги даде или не 
му ги даде сите податоци потребни за рангирањето на правното лице кое го врши 
рангирањето (член 77-а став 4). 

(4) 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.



Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен 
весник на Република Македонија“ број 10/15)

Член 34

Високообразовните установи во рок од две години од денот на влегувањето во сила на 
овој закон имаат обрска до министерството надлежено за работите на високото 
образование да ги достават податоците потребни за регистарот од член 19 став 1 на овој 
закон.

Член 39

Членовите на Одборот, започнувајќи од 1 јануари 2018 година, треба да имаат објавено 
трудови кои имаат вкупно најмалку 15 бода, согласно членот 95-а став 6 од овој закон.



Законот за изменување на Законот за високото образование („Службен весник на 
Република Македонија“ број 20/15)

Член 7

Во членот 38 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото 
образование („Службен весник на Република Македонија“ број 10/15), зборовите „31 
декември 2016 година, а од 1 јануари 2017 година“ се заменуваат со зборовите „31 
декември 2018 година, а од 1 јануари 2019 година“.



Законот за изменување на Законот за високото образование („Службен весник на 
Република Македонија“ број 98/15)

Член 1

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен 
весник на Република Македонија“ број 20/15), во членот 1 бројот ,,2016” се заменува со 
бројот „2017”, а бројот „2017” се заменува со бројот „2018”.

Член 2

Во членот 2 бројот „2016” се заменува со бројот „2017”.

Член 3

Во членот 3 став 1 броевите „2016/2017“ се заменуваат со броевите „2017/2018“.

Во ставот 2 бројот „2016“ се заменува со бројот „2017“.

Во ставот 3 броевите „2016/2017“ се заменуваат со броевите „2017/2018“.

Член 4

Во членот 4 брoевите „2016/2017“ се заменуваат со броевите „2017/2018“.

Член 5

Во членот 5 став 1 зборовите: „осумнаесет месеци“ се заменуваат со зборовите: „30 
месеци“.

Во ставот 2 бревите „2018/2019“ се заменуваат со броевите „2019/2020“.

Член 6

Во членот 6 зборовите: „две години“ се заменуваат со зборовите: „три години”.

Член 7

Во членот 8 бројот „2016” се заменува со бројот „2017”.

Член 8

Во членот 9 зборовите: „една година“ се заменуваат со зборовите: „две години”.


