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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 

У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАУЧНО- 

 ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ  

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за научно-истражувачката дејност,  

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 

февруари 2014 година. 

 

Бр. 07-1155/1 

24 февруари 2014 година 

Скопје 

 

 

 

 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

 

Претседател 

на Република Македонија,  

 Ѓорге Иванов, с.р.  

 

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА  
 ДЕЈНОСТ  

 

Член  1  

Во  Законот  за  научно-истражувачката  дејност  („Службен  весник  на  Република  

Македонија“ брoj 46/2008, 103/2008, 24/11, 80/12, 24/13 и 147/13), по членот 45-а се 
додаваат пет нови члена 45-б, 45-в, 45-г, 45-д и 45-ѓ, кои гласат:  

 

„Член 45-б  

Во јавните научните установи работните места на вработените се делат на:  

- работни места на aдминистративни службеници,  
- работни места на даватели на услуги во јавните научните установи и  

- работни места на помошно-технички лица.  

 

Член 45-в  

Вработените во јавните научни установи кои вршат работи од административна 
природа имаат статус на административни службеници.  

За вработените од ставот 1 на овој член се утврдуваат следниве категории и нивоа на 

работни места:  

- категорија В - стручни  

- ниво В1 советник (секретар и други),  
- ниво В2 виш соработник (сметководител,  лаборант и други),  

- ниво В3 соработник (лектор,  документарист-архивист, библиотекар и други) и  

- ниво В4 помлад соработник (информатичар и други) и  

- категорија Г- помошно - стручни  
 
 
 

1 од 3  

www.pravdiko.mk

www.pravdiko.mk


 
 
 
Службен весник на РМ, бр. 41 од 27.02.2014 година  

 

- ниво Г1 самостоен референт (самостоен референт за деловно работење и други),  
- ниво Г2 виш референт (архивар и други),  

- ниво Г3 референт (благајник, лаборант, референт за водење на евиденција на студии од 

втор и трет циклус и други) и  

- ниво Г3 помлад референт (телефонист-оператор, технички уредник и други).  

Член 45-г  

Вработените во јавните научни установи кои вршат научноистражувачка дејност, имаат 

статус на даватели на јавни услуги во јавните научни установи и за нив се применуваат 

одредбите од овој закон, одредбите од Законот за вработени во јавниот сектор и општите 

прописи за работни односи.  

За вработените од ставот 1 на овој член се утврдуваат следните категории и нивоа на 

работни места:  
- категорија Д - истражувачи со соработнички звања  

- ниво Д1 - помлад асистент истражувач и  

- ниво Д2- асистент истражувач и  
- категорија Е- истражувачи со научни звања  

- ниво Е1 - научен соработник,  

- ниво Е2- виш научен соработник и  

- ниво Е3 - научен советник.  

Член 45-д  

Вработените јавните научни установи кои вршат помошно-технички работи, имаат 

статус на помошно-технички лица и за нив се применуваат одредбите од овој закон, 

Законот за вработените во јавниот сектор и општите прописи за работни односи.  

За вработените од ставот (1) на овој член се утврдуваат следниве подгрупи, категории и 
нивоа на работни места:  

- подгрупа 1 категорија А ниво А1 хигиеничар и други,  

- подгрупа 2 категорија А ниво А1 чувар и други,  

- подгрупа 3 категорија А ниво А1 возач и други и  

- подгрупа 5 категорија А ниво А1 курир (доставувач), портир, економ, магационер и  
други.  

 

Член 45-ѓ  

Директорот на јавната научна установа, по претходно мислење на Министерството за  

информатичко  општество  и  администрација,  како  и  по  претходна  согласност  од  

Министерството за образование и наука донесува годишен план за вработување во јавните  

научни установи за следната година, согласно со Законот за вработените во јавниот  

сектор.“  

 

Член 2  
Во членот 46 став 2 по алинејата 4 се додава нова алинеја 5, која гласи:  

„- обезбедува бесплатно користење на научна литература во посебни читални кои ги 

формира за таа намена,“.  

 

Член 3  

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

утврди пречистен текст на Законот за научно-истражувачката дејност.  
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Член 4  

Одредбите на членот 1 од овој закон ќе започнат да се применуваат со денот на  

започнувањето со примената на Законот за вработените во јавниот сектор („Службен  

весник  на  Република  Македониjа“  број 27/14)  и  Законот  за  административните  
службеници ( “ Службен весник на Република Македонија“ број 27/14).  

Член 5  

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“.  
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