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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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  

 ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ  

Се  прогласува  Законот  за  изменување  и  дополнување  на  Законот  за  високото 

образование,  

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 

февруари 2014 година. 

 

Бр. 07 - 1153/1 

24 февруари 2014 година 

Скопје 

 

 

 

 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

 

Претседател 

на Република Македонија,  

 Ѓорге Иванов, с.р.  

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 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 и 24/13), по 
членот 10 се додаваат пет нови члена 10-а, 10-б, 10-в, 10-г и 10-д, кои гласат:  

 

„Член 10-а  

Во високообразовните установи работните места на вработените се делат на:  
- работни места на aдминистративни службеници,  

- работни места на даватели на јавни услуги во високообразовните установи и  

- работни места на помошно-технички лица.  

 

Член 10-б  

Вработените во високообразовните установи кои вршат работи од административна 

природа  заради  остварување  на  дејноста  високо  образование  имаат  статус  на 

административни службеници.  

За вработените од ставот 1 на овој член  категориите, нивоата и звањата се утврдуваат 

согласно со Законот за административните службеници, при што генерален секретар на 

високообразовна установа се распоредува во категорија А на ниво А1, а секретар на 
факултет/институт се распоредува во категорија А на ниво А2.  
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Член 10-в  

Вработените во високообразовните установи кои вршат работи од дејноста образование и 

наука, имаат статус на даватели на јавни услуги во високообразовните установи и за нив се 

применуваат одредбите од овој закон, одредбите од Законот за вработените во јавниот сектор 

и општите прописи за работни односи.  
За вработените од ставот 1 на овој член се утврдуваат следниве категории и нивоа на 

работни места:  

- категорија А наставно-научни звања во високото образование  

- ниво А1 редовен професор/научен советник,  

- ниво А2 вонреден професор/виш научен соработник и  

- ниво А3 доцент/научен соработник,  
- категорија  Б наставни звања во високото образование  

- нивo Б1 професор на висока стручна школа,  

- нивo Б2 виш предавач,  

- нивo Б3 виш лектор и  

- нивo Б4 предавач - асистент со д-р,  
- категорија В соработнички звања во високото образование  

- нивo В1 асистент, уметнички соработник , истражувач, лектор и  

- нивo В2 помлад асистент, помлад лектор, помлад уметнички      соработник, помлад 

истражувач и  

- категорија Г друг соработнички кадар во високото образование  
- нивo Г1 корепетитор,  

- нивo Г2 апликативен продуцент и  

- нивo Г3  виш лаборант.  

 

Член 10-г  

Вработените во високообразовните установи кои вршат помошно-технички работи, имаат 

статус на помошно-технички лица и за нив се применуваат одредбите од овој закон, Законот за 

вработените во јавниот сектор и општите прописи за работни односи.  

За вработените од ставот 1 на овој член се утврдуваат следниве категории и нивоа на 

работни места:  

- подгрупа 1 категорија А ниво А1 одржувач на хигиена, одржувач /ракувач за ложење, 

општ работник и други,  
- подгрупа 2 категорија А ниво А1 чувар и други,  

- подгрупа 3 категорија А ниво А1 возач и други,  

- подгрупа 4 категорија А ниво А1 сервирка - садомијач, готвач и други и  

- подгрупа 5 категорија А ниво А1 економ - домаќин,  хауз-мајстор, курир (доставувач) и 

други.  

Член 10-д  

Ректорот, по претходно мислење на Министерството за информатичко општество и 

администрација, како и по претходна согласност од Министерството за образование и 

наука, донесува годишен план за вработување на административни службеници, даватели на 

јавни услуги и помошно-технички лица во високообразовните установи за следната година, 

согласно со Законот за вработените во јавниот сектор.“  

Член  2  

Во членот 46 став 1 по зборот „Универзитет“ се додаваат зборовите: „единица на 

универзитет“.  
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Член 3  
Во членот 99 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:  

„Сите  студиски  програми  на  сите  високообразовни  установи,  рамномерно 

распределени по задолжителните и изборните наставни предмети содржат и „прозорци за 

мобилност“, односно наставни предмети чии активности може да   се изведуваат и на 

англиски јазик и нивниот минимален број изнесува не помалку од 10% од студиската 

програма или најмалку 20 ЕКТС. “  

Ставовите 5 и 6 стануваат ставови 6 и 7.  

Во ставот 7 кој станува став 8 бројот „4“ се заменува со бројот „5“. 

Ставовите 9 и 10 стануваат ставови  10 и 11.  

Во ставот 11 кој станува став  12 бројот „4“ се заменува со бројот „5“. Во 
ставот 12 кој станува став 13 бројот „5“ се заменува со бројот „6“. Ставот 
13 станува став 14.  

Во ставот 14 кој станува став 15 бројот „5“ се заменува со бројот „6“. 

Ставовите 15, 16, 17 и 18 стануваат ставови 16, 17, 18 и 19.  

Член 4  

Во членот 112 по ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи:  

„Основната литература од ставот 5 на овој член задолжително ја содржи и литературата која 

ја обезбедува, печати и доставува до високообразовните установи,   министерството 

надлежно за работите на високото образование.“  
Ставовите 7, 8, 9, 10 и 11 стануваат ставови 8, 9, 10, 11 и 12.  

 

Член 5  

Во членот 167-а став 4 зборот „ректор“ се заменува со зборовите: „одговорното лице на 

високообразовната установа“.  
Ставовите 9 и 10 се менуваат и гласат:  

„Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра  во денарска противвредност ќе му се изрече на 

лицето од членот 112 став 5 од овој закон за прекршок ако на почетокот на секоја студиска 

година на студентите не им предложи основна литература за полагање на испити и која не ја 

содржи и литературата која ја обезбедува, печати и доставува до високообразовните 

установи министерството надлежно за работите на високото образование.  

Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

одговорното лице во високообразовната установа за прекршок ако не ја објави основната 

литература на веб страницата и ако истата не ја содржи и литературата која ја обезбедува, 

печати и доставува до високообразовните установи министерството надлежно за работите на 

високото образование  (член 112 став 7).“  

 

Член 6  

По членот 167-а се додава нов член 167-б, кој гласи:  

„Член 167-б  

Глоба во износ од 5.000 до 7.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

одговорното лице во високообразовната установа за прекршок, доколку не биде вклучен во 

изведување на настава истакнат стручњак од практиката од соодветната област од членот 

99 став 10 од овој закон.  

Глоба во износ од 5.000 до 7.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

одговорното  лице  во  високообразовната  установа  за  прекршок,  доколку  не  биде 

организирана практична настава за студентите во секоја студиска година која не може да биде 

пократка од 30 дена од членот 99 став 14 од овој закон.“  
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Член 7  

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да 

утврди пречистен текст на Законот за високото образование.  

 

Член 8  

Одредбите на членот 1 од овој закон   ќе започнат да се применуваат со денот на  

започнувањето со примената на Законот за вработените во јавниот сектор („Службен  

весник  на  Република  Македониjа“  број 27/14)  и  Законот  за  административните  
службеници (“Службен весник на Република Македонија“ број 27/14).  

Член 9  

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

Република Македонија“.  
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