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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

ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за високото образование,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1

септември 2014 година.

Бр. 07-3285/1
1 септември 2014 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1
Во Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ број

35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13 и
41/14) во член 112 по ставот 7 се додаваат четири нови ставови 8, 9, 10 и 11, кои гласат:

„Министерството  надлежно  за  работите  на  високото  образование  секоја  година
обезбедува преведена и печатена стручна литература, по 50 универзитетски учебници кои
се употребуваат на првите десет рангирани универзитети согласно со Шангајската листа.

Предлозите за стручната литература од ставот 8 на овој член јавните високообразовни
установи во Република Македонија ги доставуваат до министерството надлежно за
работите на високото образование, најдоцна до 15 септември.

Министерството надлежно за работите на високото образование,    најдоцна до 31
декември,   на својата веб страна објавува која стручна литература ќе биде преведена и
печатена за наредната студиска година.

Финансиските средства за преведување и печатење на стручната литература и научните
полиња за кои се преведува и печати стручната литература од став 8 на овој член, се
утврдуваат во годишна програма која ја донесува Владата на Република Македонија, на
предлог на министерството надлежно за работите на високото образование.“

Ставовите 8, 9, 10, 11 и 12 стануваат ставови 12, 13, 14, 15 и 16.
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Член 2
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да

утврди пречистен текст на Законот за високото образование.

Член 3
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на

Република Македонија, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2015 година.
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