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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, 
претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на 
Република Северна Македонија издаваат 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за студентскиот 
стандард, 

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 
12 јуни 2019 година. 

 

Бр. 08-3490/1 Претседател на Република 
12 јуни 2019 година  Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Северна Македонија, 
м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД 

 

Член 1 
Во Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ број 
15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16, 178/16, 64/18 и 20/19), во членот 33 став (3) зборот 

„слично“ се заменува со зборовите: „други трошоци“. 
 

Член 2 
Во член 34 став (2) зборовите: „еден претставник од здружението на студентите од 

универзитетот каде што студентскиот дом е придружна членка” се заменуваат со 
зборовите: „еден претставник од редот на студентите, станари во државен студенски дом”. 

Ставот (5) се менува и гласи: 
„Претставниците на вработените, еден претставник од редот на студентите, станари во 

државен студентски дом и еден претставник на универзитетот се избираат и разрешуваат 
на начин утврден со статутите на студентските домови и универзитетите.“. 

Ставот (7) се менува и гласи: 
„Претставникот од редот на студентите, станари во државен студентски дом го 

номинира советот на станари при Државен студентски дом.“. 
 

Член 3 
Во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, Управниот одбор на 

државниот студентски дом ќе направи соодветни измени на Статутот на државниот 
студентски дом согласно со членот 2 од овој закон за избор и разрешување на претставник 
во Управниот одбор од редот на студентите, станари во државен студенски дом. 
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Член 4 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 


