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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Сл. Весник на Р. Македонија, бр.115 од 31.08.2010 година

Член 1
Во Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“
број 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009 и 99/2009), по членот 77 се додава нов
член 77-а, кој гласи:
„Член 77-а
За развивање и одржување на квалитетот на високото образование на секои две
години задолжително се спроведува рангирање на сите универзитети и
високообразовни установи во состав на универзитетите (факултети и уметнички
академии), запишани во регистарот на високообразовни установи.
Рангирањето од ставот 1 на овој член го спроведува правно лице кое го избира
министерот надлежен за работите на високото образование во постапка за
доделување на договор за јавна набавка согласно Законот за јавни набавки.
Правното лице кое ќе го спроведе рангирањето треба да ги исполнува следните
критериуми:
- да има воспоставен релевантен систем за управување со квалитет,
- да има постојано вработено најмалку 15 лица во наставно-научни звања кои ги
покриваат сите научни подрачја, со минимум петгодишно искуство во процес на
обезбедување консултантски услуги на високообразовните установи или државни
институции и да воделе научно-истражувачки проекти поврзани со различни
аспекти на високото образование,
- да поседуваат на располагање најмалку пет надворешни соработници со
наставно-научни звања,
- да имаат извршено рангирања на универзитети и/или високообразовни установи
во состав на универзитетите во најмалку три земји од Европската унија,
- да имаат развиено флексибилна методологија во процесот на рангирањето и
- резултатите од својата работа да ги имаат јавно објавено. Универзитетите и
високообразовните установи во состав на универзитетите (факултети и уметнички
академии), имаат обврска на правното лице кое го спроведува рангирањето да му
ги дадат сите податоци потребни за рангирањето.
Средствата потребни за спроведувањето на рангирањето на универзитетите и
високообразовните установи во состав на универзитетите (факултети и уметнички
академии) се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.
Резултатите од рангирањето од ставот 1 на овој член и критериумите по кои е
изведено рангирањето се достапни на јавноста во рок од осум дена по
изготвувањето на извештајот за резултатите од рангирањето со ранг-листата,
преку објавување на веб страницата на министерството надлежно за работите на
високото образование.
Министерството надлежно за работите на високото образование е должно во рок
од осум дена по приемот да го достави извештајот за резултатите од рангирањето
со ранг-листата до сите универзитети и високообразовни установи во состав на
универзитетите (факултети и уметнички академии).“
Член 2
По членот 87 се додава нов член 87-а, кој гласи:
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„Член 87-а
Дел од средствата стекнати од партиципација на трошоците на студирање за
бројот на студентите чие финансирање се врши во рамките на бројот на
студентите чие образование се финансира од Буџетот на Република Македонија и
од кофинансирање на трошоците за студирање за студентите чие образование не
се финансира од Буџетот на Република Македонија, во висина од 40%, јавниот
универзитет, односно јавната високообразовна установа задолжително ги
употребува за фундаментални и применети истражувања, осовременување на
научно-истражувачката инфраструктура, за оспособување и усовршување на
кадрите за научно-истражувачката работа, како и за инвестиции и инвестициско
одржување.“
Член 3
Во членот 139 став (2) процентот „30%“ се заменува со процентот „100%“.
Член 4
По членот 166 се додава нов член 166-а, кој гласи:
„Член 166-а
(1) Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор државниот просветен
инспектор утврди дека е сторена неправилност од членот 167 став (1) на овој
закон, е должен да состави записник во кој ќе ја утврди сторената неправилност
со укажување за отстранување на утврдената неправилност во рок од осум дена и
со истовремено врачување на покана за спроведување на едукација на лицето
или високообразовната установа каде што е утврдена неправилноста при
вршењето на инспекцискиот надзор.
(2) Формата и содржината на поканата за едукација, како и начинот на
спроведување на едукацијата ги пропишува министерот надлежен за работите на
високото образование.
(3) Едукацијата ја организира и спроведува Државниот просветен инспекторат во
рок не подолг од осум дена од денот на спроведувањето на инспекцискиот
надзор.
(4) Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврдени исти или истородни
неправилности за едно или повеќе лица, односно за една или за повеќе
високообразовни установи.
(5) Доколку во закажаниот термин лицето или високообразовната установа над
кој се спроведува едукација не се јави на едукацијата ќе се смета дека
едукацијата е спроведена.
(6) Доколку лицето или високообразовната установа над која се спроведува
едукација се јави на закажаната едукација и истата ја заврши ќе се смета дека е
едуциран по однос на утврдената неправилност.
(7) Доколку државниот просветен инспектор при спроведување на контролниот
надзор утврди дека се отстранети утврдените неправилности од ставот (1) на овој
член, донесува заклучок со кој ја запира постапката на инспекциски надзор.
(8) Доколку државниот просветен инспектор при спроведување на контролниот
надзор утврди дека не се отстранети утврдените неправилности од ставот (1) на
овој член, поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред
надлежниот суд.
(9) Државниот просветен инспекторат води евиденција за спроведената едукација
на начин пропишан од министерот надлежен за работите на високото
образование.“
Член 5
Членот 167 се менува и гласи:
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„(1) Глоба во износ од 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на правното лице, ако:
- користи називи на високообразовни установи, без да е основано како
високообразовна установа, согласно со овој закон (член 5),
- не врши самоевалуација на универзитетот, единицата на универзитетот,
односно на самостојната високообразовна установа на начин и според услови
определени со овој закон и со статут на универзитетот, односно на самостојната
високообразовна установа ( член 73 до член 77) и
- не води евиденција на личните податоци на студентите (член 119). (2) Глоба во
износ од 5.000 до 7.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на правното лице, ако:
- применува статут за кој не е добиена согласност од надлежниот орган (член 9),
- изврши статусни промени без согласност на основачот (член 39),
- наплатува од студентите други давачки спротивно на мерилата и критериумите
утврдени согласно со овој закон (член 83 став 1 алинеја 8),
- наплати кофинансирање на студиите, односно партиципација на студентите над
износот утврден со овој закон (член 83 став 1 алинеја 9),
- применува студиски програми без акредитација, односно решение за почеток со
работа согласно со овој закон (член 104),
- не објави конкурс за запишување на студенти најмалку пет месеци пред
започнувањето на наставата и ако истиот не ги содржи потребните компоненти
согласно со овој закон, како и запише во прва година на студии студенти кои не
ги исполнуваат условите пропишани со овој закон и со конкурсот (член 108),
- изврши упис на студенти повеќе од бројот утврден со одлуката за запишување
студенти или повеќе од капацитетот за кој високообразовната установа е
акредитирана (член 110),
- не води матична книга на запишани студенти и главна книга на дипломирани
студенти или ако ги води спротивно на пропишаната форма и начинот на
водењето и содржината (член 120),
- ангажира наставник да врши високообразовна, односно уметничка дејност од
друга високообразовна установа без согласност на универзитетот и спротивно на
нормативата и стандардите за вршење на високообразовна дејност (член 139) и
- изврши избор на наставници и соработници спротивно на одредбите на овој
закон (од член 121 до член 148).
(3) Глоба во износ од 100.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече
за прекршок на правното лице, ако:
- го попречи при работата, одбие да му ги даде или не му ги даде сите податоци
потребни за рангирањето на правното лице кое го врши рангирањето (член 77-а
став 4).
(4) Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и
на одговорното лице во правното лице за прекршоците од ставот (1) на овој член.
(5) Глоба во износ од 2.500 до 3.500 евра во денарска противвредност ќе му се
изрече и на одговорното лице во правното лице за прекршоците од ставот (2) на
овој член.
(6) Глоба во износ од 20.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и
на одговорното лице во правното лице за прекршокот од ставот (3) на овој член.“
Член 6
Членот 168-а се менува и гласи:
“Правното лице кое ќе започне вршење на високообразовна дејност без добиено
решение за акредитација и решение за почеток со работа, кривично ќе одговара
и ќе се казни со парична казна во износ од 50.000 до 100.000 евра во денарска
противвредност и ќе му се изрече мерка забрана за вршење на високообразовна
дејност, а одговорното лице ќе се казни со затвор од една до три години (членови
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32 и 35).“
Член 7
Одредбата од членот 1 на овој закон ќе се применува од 1 јануари 2011 година.
Член 8
Подзаконските акти предвидени во членот 166-а ќе се донесат во рок од 15 дена
од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 9
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република
Македонија да утврди пречистен текст на Законот за високото образование.
Член 10
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
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