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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 

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И  

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ  

Се  прогласува  Законот  за  изменување  и  дополнување  на  Законот  за  

научноистражувачката дејност,  

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

февруари 2016 година. 

 

Бр.08-1027/1 

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 НАУЧНО- 
 ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ  

 

Член  1  

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

Македонија” бр. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13, 41/14, 145/15  и 154/15), во член 48 
во ставовите 2 и 3 зборот „министерот“ се заменува со зборот „Министерството“.  

 

Член 2  

Во член 52 по ставот 5 се додаваат десет нови ставови 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15, кои 

гласат:  

„За пријавување на конкурсот од став 5 на овој член за стипендии за академски студии од 

втор циклус во странство за студенти примени на академски студии од втор циклус на еден од 

првите сто рангирани универзитети на последната објавена листа на Центарот за 

универзитети од светска класа при Шангајскиот Џио Тонг универзитет се поднесува 

барање и се доставува:  

- диплома за завршени академски студии од прв циклус и уверение за постигнат успех 

(заверена на нотар) или нострифицирана диплома за академски студии од прв циклус 

стекнати во странство;  
- потврда од високообразовната установа дека кандидатот е примен првпат во прва 

година на академски студии од втор циклус во тековната академска година, од кога 
започнува семестарот и колку семестри траат студиите;  

- уверение/потврда за активно познавање на јазик (ТОЕФЛ, ИЕЛТС, ДЕЛФТ или нивен  

еквивалент за соодветното јазично подрачје), освен за кандидатите кои дел од своето  

средно, односно високо образование го завршиле на јазикот на кој се изведува наставата;  
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-  своерачно  потпишана  изјава  дека  кандидатот  не  е  корисник  на  стипендија  за 
академски студии од втор циклус од други даватели (заверена на нотар);  

- две препораки од универзитетски професори од установата/те во кои кандидатот се 

стекнал со додипломски студии од прв циклус и препорака од својот работодавач 

(доколку е во работен однос);  

- мотивациско писмо и  
- уверение за државјанство на Република Македонија.  

За пријавување на конкурсот од став 5 на овој член за стипендии за академски студии од 

трет циклус во странство за студенти примени на академски студии од трет циклус, на еден од 

првите сто рангирани универзитети на последната објавена листа на Центарот за 

универзитети од светска класа при Шангајскиот Џио Тонг универзитет се поднесува 

барање и се доставува:  

- потврда од универзитетот (факултетот/институтот), односно докторската школа на кој е 

примен на трет циклус  (докторски)  студии;  

- уверение/диплома за завршен прв и  втор циклус на студии;  

- копија од три научно-истражувачки труда објавени во последните три години, во 
меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации од научната област на 
која се однесуваат докторските студии;  

- уверение/потврда за активно познавање на странски јазик (ТОЕФЛ, ИЕЛТС, ДЕЛФТ  

или нивен еквивалент за соодветното јазично подрачје), освен за кандидатите кои своето  

претходно академско образование го завршиле на јазикот на кој се изведува наставата;  
- доказ/потврда издадена од работодавач за работно искуство;  

- две препораки од универзитетски професори, или работодавач (доколку е во работен  

однос);  

- изјава заверена на нотар дека кандидатот не е корисник на стипендија од други 

даватели;  
- уверение за државјанство и  

- извод од матична книга на родените.  

За пријавување на конкурсот од став 5 на овој член за стипендии за студии од втор  

циклус од областа на филмската и музичката уметност на Академијата за филмска и ТВ  

уметност (ФАМУ) во Прага, Република Чешка, се поднесува барање и се доставува:  

- диплома за завршени академски студии од прв циклус и уверение за постигнат успех 

(заверени на нотар) или нострифицирана диплома за академски студии од прв циклус 

стекнати во странство;  

- потврда дека кандидатот е примен првпат во прва година на студии од втор циклус во 
тековната академска година на Академијата за филмска и ТВ уметност (ФАМУ) во Прага, 
Република Чешка;  

- своерачно потпишана изјава дека кандидатот не е корисник на стипендија за студии од 

втор циклус од други даватели (заверена на нотар);  

- мотивациско писмо;  

- потврда за познавање на англиски јазик, односно јазикот на кој се изведува наставата 
(ТОЕФЛ, ИЕЛТС или нивен еквивалент за соодветното јазично подрачје) и  

- уверение за државјанство.  

За пријавување на конкурсот од став 5 на овој член за стипендии за последипломски  

студии на ЈНУ Институт за филм, Филмска академија - Охрид, се поднесува барање и се  

доставува:  

- диплома за завршени академски студии од прв циклус и уверение за постигнат успех 

(заверени на нотар);  

- потврда дека кандидатот е примен првпат во прва година на студии од втор циклус во  

тековната академска година на ЈНУ Институтот за филм, Филмска академија - Охрид;  
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-  своерачно  потпишана  изјава  дека  кандидатот  не  е  корисник  на  стипендија  за 
последипломски студии од втор циклус од други даватели (заверена на нотар) и  

- потврда за познавање на англиски jазик.  

За пријавување на конкурсот од став 5 на овој член за стипендии за академски студии од 

втор циклус за студенти примени на академски студии на реномирани универзитети од 

областите на ликовната уметност, кинематографија и филмска продукција, драмската 

уметност и музиката, се поднесува барање и се доставува:  

- диплома за завршени академски студии од прв циклус и/или уверение (заверени на  

нотар) или нострифицирана диплома за академски студии од прв циклус стекнати во  

странство;  

- потврда од високообразовната установа дека кандидатот е примен за првпат во прва 
година на академски студии од втор циклус во   тековната академска година, од кога 
започнува семестарот и колку семестри траат студиите;  

- уверение-потврда за активно познавање на јазик (ТОЕФЛ, ИЕЛТС, ДЕЛФТ или нивен  

еквивалент за соодветното јазично подрачје), освен за кандидатите кои дел од своето  

средно, односно високо образование го завршиле на јазикот на кој се изведува наставата;  

-  своерачно  потпишана  изјава  дека  кандидатот  не  е  корисник  на  стипендија  за 

академски студии од втор циклус од други даватели (заверена на нотар);  
- мотивациско писмо и  

- уверение за државјанство.  

За пријавување на конкурсот од став 5 на овој член за доделување на еднократни  
средства за изработка на магистерски и докторски трудови   се поднесува барање и се  
доставува:  

- потврда дека магистерскиот, односно докторскит труд е прифатен за изработка од 

наставно-научниот, односно научниот совет на установата;  

- изјава заверена на нотар дека на денот на поднесувањето на барањето трудот не е 
одбранет;  

- уверение или диплома за завршени студии од прв, односно втор циклус студии 

(заверени на нотар);  

- потврди за познавање на странски јазици;  

- уверение за државјанство;  
- извод од матична книга на родените.  

Обрасците на барањата од ставовите 6, 7, 8, 9, 10 и 11 на овој член ги пропишува 

министерот надлежен за работите од областа на образованието.  

Овластеното службено лице од Министерството кое ја води постапката по конкурсите од 

ставовите 6, 7, 8, 9, 10 и 11   на овој член е должно во рок од три дена од денот на 

приемот на барањето, по службена должност да ја побара документација од став 6  алинеја 7, 

став 7 алинеи 8 и 9, став 8 алинеја 6  и став 10  алинеја 6  и став 11 алинеи 5 и 6 на овој член за 

која надлежниот јавен орган води службена евиденција.  

Овластеното  службено  лице  од  надлежниот  јавен  орган  од  кој  е  побарана 
документацијата од став 6   алинеја 7, став 7 алинеи 8 и 9, став 8 алинеја 6   и став 10 

алинеа 6    и став 11 алинеи 5 и 6 на овој член е должно да ја достави бараната 

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

Министерството е должно да одлучи во рок од 30 дена од денот на приемот на 

барањето од ставовите 6, 7, 8, 9, 10 и 11  на овој член.“  

Член 3  

По членот 52 се додава нов член 52-а, кој гласи:  
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„Член 52-а  

За пријавување на конкурсот за доделување еднократни финансиски средства наменети за 

творечки дејности се поднесува барање и се доставува:  

- доказ за учество или настап на фестивал кој е член на Европската асоцијација на 

фестивали (European Festivals Association);  
- доказ за учество на меѓународен проект и манифестација надвор од Република 

Македонија а, како национален претставник, или  

- доказ за учество или настап на меѓународен проект и манифестација надвор од 

Република Македонија, каде изборот на учесниците се објавува по пат на конкурс, 

аудиција или селекција и  

- уверение за државјанство на Република Македонија.  

За  пријавување  на  конкурсот  за  распределба  на  средства  за  финансирање  на 

организација на  научни собири се поднесува барање и се доставува:  
- одлука од организаторот за одржување на  научен собир;  

- одлука за печатење на зборникот на трудови од  научниот собир и  

- програма за работа на научниот собир.  

За  пријавување  на  конкурсот  за  учество  на  домашни  научни  истражувачи    на 

меѓународни научни собири се поднесува барање и се доставува:  
-  доказ  дека  трудот  е  прифатен  за  усна  или  писмена (постер)  презентација  од 

организаторот на меѓународниот научен собир; 

-  согласност  од  установата  каде  што  е  вработен  кандидатот  за  учество  на 
меѓународниот научниот собир;  

- потврда за висината на патните трошоци;  

- потврда за висината на котизацијата и  

- апстракт од научниот труд.  

За пријавување на конкурсот за доделување на еднократни финансиски средства за 
објавен научно-истражувачки труд се поднесува барање и се доставува:  

- копија од објавениот научно-истражувачки труд од домашен автор во меѓународно 

научно списание со фактор на влијание (импакт фактор);  

- копија од страницата на меѓународното научно списание каде е наведен насловот, 
годината и бројот на списанието, уредувачкиот одбор и издавачот на списанието во кое е 
објавен научно-истражувачкиот труд;  

- официјален документ, потврда за висината на факторот на влијание (импакт факторот) за 

меѓународното научно списание;  

- уверение за државјанство на Република Македонија и  

- копија од фактура, односно уплатница за печатење на трудот, поднесена од страна на 
установата,  односно  самостојниот  истражувач,  или  изјава  поднесена  од  установата, 
односно самостојниот истражувач.  

Обрасците на барањата од ставовите 1, 2, 3 и 4 на овој член ги пропишува министерот 

надлежен за работите од областа на образованието.  

Овластеното службено лице од Министерството кое ја води постапката по конкурсите од 
ставовите 1, 2, 3 и 4 на овој член е должно во рок од три дена од денот на приемот на 

барањето, по службена должност да   побара документација од став 1   алинеја 4   и став 4 

алинеја 4 на овој член за која надлежниот јавен орган води службена евиденција.  

Овластеното  службено  лице  од  надлежниот  јавен  орган  од  кој  е  побарана  
документацијата од став 1   алинеја 4   и став 4 алинеја 4   на овој член е должно да ја  
достави бараната документација во рок од три дена од денот на приемот на барањето.  

Министерството е должно да одлучи во рок од 30 дена од денот на приемот на 

барањето од ставовите 1, 2, 3 и 4 на овој член.“  
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Член 4  

Во член 53 во ставот 1 по зборот„дејност“ се додаваат зборовите „согласно Законот за 

општата управна постапка“.  
Во ставот 3 зборот „министерот“ се заменува со зборот „Министерството“.  

 

Член 5  
Во член 59 по ставот 3 се додаваат два нови става  4 и 5, кои гласат:  

„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 52 

став 13 и член 52-а став 6 од овој закон);  

- не одлучи по барањето во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето (член 52 

став 15 и член 52-а став 8 од овој закон).  

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 52 став 14 член 52-а став 7 од овој закон).“  

Член 6  

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

согласно законот по кој биле започнати.  

Член 7  

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

влегувањето во сила на овој закон.  

Член 8  

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

Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за 

општата управна постапка согласно член 141 од Законот за општата управна постапка 

(,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15).  
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