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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 НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за научно- 

истражувачката дејност, 

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

28 октомври 2020 година. 

 

Бр. 08-3803/1 Претседател на Република 

28 октомври 2020 година  Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Северна Македонија, 

м-р Talat Xhaferi, 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“ број 46/2008, 103/2008, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13, 41/14, 145/15, 154/15, 

30/16 и 53/16), во членот 45-а став 1 по зборовите: „студии од“ се додават зборовите: „втор 

или“. 
 

Член 2 

Во член 59 ставот 1 се менува и гласи: 

„Глоба во износ од 301 до 400 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на одговорното лице кај правното лице, ако: 

- во научната установа се применува статут за кој не е добиена согласност од надлежен 

орган (член 21 од овој закон), 

- во научната установа се изврши избор на лица во научни звања спротивно на 

одредбите од овој закон (членови од 35 до 44 од овој закон), 

- не се доставуваат податоци за базата на податоци што ја води Министерството (член 

54 став 9 од овој закон) и 

- во научната установа се извршат статусни промени без согласност на основачот (член 

56 од овој закон).“. 

Ставот 2 се брише. 

Во ставот 3 кој станува став 2 зборовите: „од 300 до 370 евра“ се заменуваат со 

зборовите: „од 100 до 250 евра“. 
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Во ставот 4 кој станува став 3 зборовите: „од 25 до 50 евра” се заменуваат со зборовите: 

„од 15 до 35 евра”. 

Во ставот 5 кој станува став 4 зборовите: „од 25 до 50 евра” се заменуваат со зборовите: 

„од 15 до 35 евра”. 
 

Член 3 

Членот 60 се брише. 
 

Член 4 

Во член 60-а ставот 4 се брише. 

Ставот 5 станува став 4. 

Во ставот 6 кој станува став 5 бројот „5“ се заменува со бројот „4“. 

Во ставот 7 кој станува став 6 бројот „6“ се заменува со бројот „5“. 

Ставот 8 станува став 7. 

 

Член 5 

Соработниците вработени во научните установи кои до денот на влегувањето во сила 

на овој закон, имаат стекнато научен степен магистер, доколку до 15 септември 2025 

година не бидат избрани во научно звање, им престанува работниот однос. 

Соработниците вработени во научните установи кои до денот на влегувањето во сила 

на овој закон, немаат стекнато научен степен магистер, доколку до 15 септември 2025 

година не бидат избрани во научно звање, им престанува работниот однос. 

 

Член 6 

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

Северна Македонија“. 


