
 
 
 
Службен весник на РМ, бр. 30 од 19.2.2016 година  

 

20160300803  

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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  

 ЗАКОНОТ ЗА СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД  

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за студентскиот 

стандард,  

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 

февруари 2016 година. 

 

Бр.08-1022/1 

12 февруари 2016 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  

 СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД  

 

Член  1  

Во Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ број 

15/13, 30/13, 41/14 и 146/15), во член 9 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:  

 „(2) Под студентски стандард, во смисла на овој закон, се подразбира и обезбедување  

средства за наградување на најдобрите студенти од првите три најдобро рангирани 

високообразовни установи во Република Македонија, рангирани согласно со Законот за 

високото образование.“  

 

Член  2  

Во членот 12 став (4) зборот „пропишува“ се заменува со зборот „утврдува“.  

 

Член  3  

Во членот 13 став (2) зборот „министерот“ се заменува со зборот „Министерството“.  

 

Член  4  

Во членот 19 став (5) точката се брише и се додаваат зборовите: „согласно Законот за 

општата управна постапка.“.  

 

Член  5  

Членот 20 се брише.  
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Член 6  

Во член 24  по ставот (7) се додаваат пет нови става (8), (9), (10), (11) и (12), кои гласат:  

 „(8) Студентите до Министерството поднесуваат барање за сместување во студентски  

дом со потребната документација, и тоа:  

- идентификационен број од успешно пополнета електронска пријава,  

- потврда за редовност во текот на студиите,  

- испечатена електронска пријава заради проверка на податоците,  

- уверение со бројот на предвидени и положени испити од претходните студиски  

години,  

- заверен образец „УППИ”,  

- студентите запишани за прв пат во прва година, доставуваат копија од дипломата за 

завршено средно образование и потврда за запишани редовни студии (или друг документ со 

кои ќе потврдат дека се примени на високообразовна установа),  

- изјава за семејната положба на студентот, односно неговото потесно семејство,  

- документ за кандидатите-студенти без родители и родителска грижа и студенти кои се  

категоризирани како лица со посебни потреби, со кој ќе докажат писмено нивниот статус,  

- изјава за користење на личните податоци на кандидатот и неговото потесно семејство 

(родители-старатели, браќа, сестри), со која кандидатот се согласува Министерството по 

службена должност да ги обезбеди потребните документи од одредени институции со кои има 

склучено договори за соработка,  

- изјава за согласност за дополнителен избор на студентски дом (доколку се пополни 

капацитетот во избраниот дом),  

- изјава за идентичност на податоците,  

- изјава од родител-старател за целосно подмирување на трошоците за сместување и 

исхрана во домот,  

- потврди за остварена плата на вработените членови на семејството за јуни од 

тековната година или доколку за овој месец не е исплатена плата, да се достави потврда за 

последната исплатена плата (за родителите-старатели вработени во државни и јавните 

установи да се достави потврда за плата заверена од овластен орган, а за 

родителитестаратели вработени во приватни фирми да се достави потврда за плата како и 

заверена декларација за прием на платата),  

- за пензионираните членови на семејството да се достави документ за висина на 

пензија-чек,  

- за разведени родители се доставува доказ за разводот и доколку кандидатот прима  

алиментација истата да се прикаже како месечен приход, за корисници на социјална  

помош да доставуваат последно решение или последен чек, за инвалидитет да се достави  

лекарска белешка, додека за браќа/сестри на кандидатот, кои се ученици/студенти, се  

доставува потврда од училиштето, односно факултетот или друга институција,  

- уверение од Управата за јавни приходи, за остварени приходи по разни основи за 

претходната година (приходи од самостојна дејност, приходи од вршење земјоделска 

дејност, приходи од имот и имотни права, приходи од капитал, капитални добивки, 

добивки од игри на среќа и други наградни игри, други приходи) за двајцата 

родителистаратели на кандидатот поединечно и за самиот кандидат,  

-  потврда  дека  се  невработени  или  примаат/не  примаат  паричен  надоместок 

невработените  членови  на  потесното  семејство  од  Агенцијата  за  вработување  на 

Република Македонија,  

- извод на родени за брат/сестра под шест годишна возраст, како и извод на умрените за 

починат родител од Управата за водење на матични книги и /или  

- уверение за државјанство на Република.  
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(9) Образецот на барањето од ставот (8) на овој член за сместување во студентски дом го 
пропишува министерот надлежен за работите од областа на образованието.  

(10) Овластеното службено лице во Министерството кое ја води постапката од ставот  

(1) на овој член е должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето за  

сместување во студентски дом, по службена должност да  побара документација од ставот  

(8) алинеи 16, 17, 18 и 19 на овој член за која надлежниот јавен орган води службена 
евиденција.  

(11)  Овластеното  службено  лице  од  надлежниот  јавен  орган  од  кој  е  побарана 

документацијата од ставот (8) алинеи 16, 17, 18 и 19 на овој член е должно да ја достави 

бараната документација во рок од три дена од денот на приемот на барањето.  

(12) Министерството, во рок од 60 дена од денот на приемот на барањето од ставот (8) на 
овој член, одлучува за поднесените барања за сместување во студентски дом.“  

 

Член 7  

Во членот 34 став (3) се менува и гласи:  

„(3) Членовите на Управниот одбор кои се претставниците од основачот не можат да 
бидат именувани од редот на вработените во државниот студентски дом.“  

 

Член 8  

Во членот 37 став (2) точка 5) алинеја 5 сврзникот „или“ се заменува со точка. 

Алинејата 6 се брише.  

Член  9  

Во членот 39 став (11) зборот „осум“ се заменува со бројот „15“.  

 

Член 10  

Во членот 49   по ставот (3) се додаваат шест нови става (4), (5), (6), (7), (8) и (9), кои  

гласат:  

„(4) Во зависност од видот на стипендијата студентот до Министерството поднесува 

барање за добивање на стипендија со потребната документација, и тоа:  
- идентификационен број од успешно пополнета електронска пријава,  
- потврда за редовност во текот на студиите,  

- испечатена електронска пријава заради проверка на податоците,  

- уверение со бројот на предвидени и положени испити од претходните години,  

- заверен образец „УППИ”,  

- студентите запишани за прв пат во прва година, доставуваат копија од дипломата за 
завршено средно образование и потврда за запишани редовни студии (или друг документ со 
кои ќе потврдат дека се примени на факултет),  

- изјава за семејната положба на студентот, односно неговото потесно семејство,  

- документ за кандидатите-студенти без родители и родителска грижа и студенти кои се  

категоризирани како лица со посебни потреби, со кој ќе докажат писмено нивниот статус;  

- изјава за користење на личните податоци на кандидатот и неговото потесно семејство 

(родители-старатели, браќа, сестри), со која кандидатот се согласува Министерството по 

службена должност да ги обезбеди потребните документи од одредени институции со кои има 

склучено договори за соработка,  
- изјава за согласност за дополнителен избор на студентски дом (доколку се пополни 

капацитетот во избраниот дом),  

- изјава за идентичност на податоците,  

- изјава од родител-старател за целосно подмирување на трошоците за сместување и 

исхрана во домот,  
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- потврди за остварена плата на вработените членови на семејството за јуни од 

тековната година или доколку за овој месец не е исплатена плата, да се достави потврда за 

последната исплатена плата (за родителите-старатели вработени во државни и јавните 

установи да се достави потврда за плата заверена од овластен орган, а за 

родителитестаратели вработени во приватни фирми да се достави потрда за плата како и 

заверена декларација за прием на платата),  

- за пензионираните членови на семејството се доставува документ за висина на 

пензија-чек,  

- за разведени родители се доставува доказ за разводот и доколку кандидатот прима 

алиментација истата да се прикаже како месечен приход,  
- за корисници на социјална помош се доставува последно решение или последен чек, за 

инвалидитет се доставува лекарска белешка,  

- за браќа/сестри на кандидатот, кои се ученици/студенти, се доставува потврда од 

училиштето, односно факултетот или друга институција,  

- доказ за познавање на англискиот јазик (соодветната квалификација за познавање на 

странски јазик се опредлува во конкурсот),  

- документ кој потврдува дека кандидатот нема кривична пресуда ниту пак дека е под 

кривична истрага во моментот на пријавување за стипендија,  

- извештај за здравствана состојба на кандидатот, во кој се вклучени резултатите од 

тестовите за ХИВ и Хепатит Ц,  
- копија од пасошот, чија важност не смее да биде пократка од четири години,  

- две писмени препораки од двајца академски професори/наставници, кои се запознаени  

со академските способности на кандидатот. Двете писмени препораки се доверливи.  

Доколку истите се испраќаат во хартиена форма, тие треба да бидат ставени во затворен  

плик и потпишаните од давателот на препораката на самиот плик, на местото на кое се  

затвара пликот,  
- мотивационо писмо,  

- меница во форма на нотарски акт како средство за обезбедување на средства,  

- потврда од високообразовната установа дека кандидатот е примен прв пат во прва 

година на додипломски студии од прв циклус во тековната академска година, известување за 

времето на започнување на семстарот, времетрањето на студиите односно бројот на семестр 
и цената на уписнината,  

- уверение од Управата за јавни приходи, за остварени приходи по разни основи за 

претходната година (приходи од самостојна дејност, приходи од вршење земјоделска 

дејност, приходи од имот и имотни права, приходи од капитал, капитални добивки, 

добивки од игри на среќа и други наградни игри, други приходи) за двајцата 

родителистаратели на кандидатот поединечно и за самиот кандидат,  

-  потврда  дека  се  невработени  или  примаат/не  примаат  паричен  надоместок 

невработените  членови  на  потесното  семејство  од  Агенцијата  за  вработување  на 

Република Македонија,  

- извод на родени за брат/сестра под шест годишна возраст, како и извод на умрените за 
починат родител од Управата за водење на матични книги и /или  

- уверение за државјанство на Република Македонија.  

(5) Министерството доделува стипендии и за студенти Роми, по поднесено барање за 

добивање на стипендија со следната документација, и тоа:  

- потврда за редовен студент во тековната академска година,  

- копии од сведителства од сите четири години за завршено средно образование 

заверени на нотар за студентите од прва година, односно копија од индекс и уверение за 

положени испити за студентите од повисоките години,  
- пријава,  
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- изјава дека студентот е припадник на ромската заедница,  
- изјава  дека студентот не е корисник на стипендија од друга институција или фирма  

- изјава за користење на лични податоци и  

- копија од трансакциска сметка на име на студентот.  

(6) Образецот на барањето од ставовите (4) и (5) на овој член за доделување на  

стипендија го пропишува министерот надлежен за работите од областа на образованието.  
(7) Овластеното службено лице од Министерството кое ја води постапката од ставовите  

(4) и (5) на овој член е должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето за  

доделување на стипендија, по службена должност да побара документација од ставот (4)  

алинеи 26, 27, 28 и 29 на овој член за која надлежниот јавен орган води службена  

евиденција.  

(8)  Овластеното  службено  лице  од  надлежниот  јавен  орган  од  кој  е  побарана  

документацијата од од ставот (4) алинеи 26, 27, 28 и 29 на овој член е должно да ја  

достави бараната документација во рок од три дена од денот на приемот на барањето.  
(9) Министерството, во рок од 60 дена од денот на приемот на барањето од ставовите  

(4) и (5) на овој член, одлучува за поднесените барања за доделување на стипендија.“  
 Ставовите (4), (5) (6) и (7) стануваат ставови (10), (11), (12) и (13).  

 

Член 11  

Во член 58 по ставот (7) се додаваат два нови става (8) и (9), кои гласат:  

„(8) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за  
прекршок на овластеното службено лице од Министерството кое ја води постапката, ако:  

- не ги прибави доказите во рок од три дена од денот на приемот на барањето  (член 24 став 

(10) и член 49 став (7) од овој закон) и  

- не одлучи по барањето во рок од 60 дена од денот на приемот на барањето (член 24 став 

(12)  и член 49 став (9) од овој закон).  

(9) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за  

прекршок на овластеното службено лице од   надлежниот јавен орган од кој се побарани  

доказите и податоците ако не ги достави бараните  докази и податоци во рок од три дена  

од денот на приемот на барањето (член 24 став (11) и член 49 став (8) од овој закон).“  

Член 12  

Започнатите постапки до денот на започнување на примената на овој закон ќе завршат 

согласно со законот по кој биле започнати.  

Член 13  

Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на овој закон.  

 

Член 14  

Одредбите од членовите 3, 4, 5, 6,  9,  10 и 11 од овој закон, ќе започнат да се  

применуваат со започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка, 
согласно со членот 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на 
Република Македонија“ број 124/15).  

 

Член 15  

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