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КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И 
ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1949. 

Врз основа на член 105 став 4 од Законот за домува-
ње („Службен весник на Република Македонија“ број 
99/2009 и 57/2010), член 2 и 18 од Законот за плата и 
други надоместоци на избрани и именувани лица во 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија" број 36/90, 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 
121/2007, 161/2008, 92/2009, 42/2010 и 97/2010) и член 
2 точка 7 алинеја 11 од Одлуката за основање на посто-
јани работни тела на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 77/2008, 144/2008 и 147/2008) Комисијата за праша-
ња на изборите и именувањата на Собранието на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 29 јули 
2010 година, донесе  
 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТ ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА ПЛАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И НА 
ЧЛЕНОВИТЕ НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА  

ЗА ДОМУВАЊЕ 
 
1. Со оваа одлуката се определуваат коефициентите 

за утврдување на платата на претседателот и на члено-
вите на  Регулаторната комисијата за домување, и тоа:            

 - за претседателот       3,0 
 - за членовите              2,5  
2. Основицата за пресметување на платата на пре-

тседателот  и на членовите на  Регулаторната комисија-
та за домување се определува согласно Законот за пла-
та и други надоместоци на избрани и именувани лица 
во Република Македонија. 

3. Решение за определување на плата на претседате-
лот и на членовите на  Регулаторната комисијата за до-
мување, врз основа на коефициентите утврдени во точ-
ка 1 на оваа одлука донесува Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Републи-
ка Македонија. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на  донесу-
вањето, а ќе се применува од 16 јуни 2010 година. 

5. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
     Бр. 15-2968/12                            Претседател  
30 јули 2010 година              на Комисијата за прашања  

   Скопје                     на изборите именувањата, 
                                              Илија Димовски, с.р.                            

___________ 
1950. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за слобо-
ден пристап до информации од јавен карактер („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 13/2006 и 
6/2010), член 2 и 18 од Законот за плата и други надо-
местоци на избрани и именувани лица во Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 36/90, 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 
121/2007, 161/2008, 92/2009, 42/2010 и 97/2010) и член 
2 точка 7 алинеја 11 од Одлуката за основање на посто-
јани работни тела на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 77/2008, 144/2008 и 147/2008) Комисијата за праша-
ња на изборите и именувањата на Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 29 јули 
2010 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТ ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА ПЛАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, НА 
ЗАМЕНИКОТ ПРЕТСЕДАТЕЛ И НА ЧЛЕНОВИТЕ 
НА КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА 
СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИТЕ ОД 

ЈАВЕН КАРАКТЕР 
 
1. Со оваа одлуката се определуваат коефициентите 

за утврдување на платата на претседателот, на замени-
кот претседател и на членовите на Комисијата за за-
штита на правото за слободен пристап до информации-
те од јавен карактер, и тоа:            

- за претседателот                        3,0 
- за заменикот претседател         2,9 
- за членовите                               2,5  
2. Основицата за пресметување на платата на пре-

тседателот, на заменикот претседател и на членовите 
на Комисијата за заштита на правото за слободен при-
стап до информациите од јавен карактер се определува 
согласно Законот за плата и други надоместоци на из-
брани и именувани лица во Република Македонија. 

3. Решение за определување на плата на претседате-
лот, на заменикот претседател и на членовите на Коми-
сијата за заштита на правото за слободен пристап до 
информациите од јавен карактер, врз основа на коефи-
циентите утврдени во точка 1 на оваа одлука донесува 
Комисијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на  донесу-
вањето, а ќе се применува од 1 јуни 2010 година. 

5. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија". 

 
     Бр. 15-2968/13                            Претседател  
30 јули 2010 година              на Комисијата за прашања  

   Скопје                     на изборите именувањата, 
                                              Илија Димовски, с.р.                            

___________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1951. 

Врз основа на член 27 став 2 од Законот за високото 
образование („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09 и 99/09), Владата 
на Република Македонија,  на седницата одржана на 
27.07. 2010 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ЗА ОСНОВАЊЕ 
НА ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ И ЗА ВР-
ШЕЊЕ НА ВИСОКООБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 
 

I. Општи oдредби 
 

Член 1 
Со оваа уредба се утврдуваат нормативите и стан-

дардите за условите кои треба да бидат исполнети за 
основање високообразовни установи и за вршење на 
високообразовна дејност.  

 
II. Нормативи и стандарди за основање на високоо-
бразовни установи  и за вршење на високообразов-

на дејност  
Член 2 

За основање на високообразовни установи и за вр-
шење на високообразовна дејност  потребно е да бидат 
исполнети следните нормативи и стандарди: 

- утврдено студиско и научно-истражувачко по-
драчје, односно уметничка дисциплина за кои високоо-
бразовната установа се основа; 

- обезбедени соодветни простории; 
- обезбедена опрема за остварување на високообра-

зовната, научноистражувачката и уметничката, однос-
но стручната дејност; 
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- обезбедено е одржливо ниво на финансирање нај-
малку за еден циклус на студии; 

- обезбеден потребен број на наставно-научни и на-
ставни работници кои ги исполнуваат условите утврдени 
за избор во наставно-научни, научни и наставни звања; 

- големината на групата за предавања и вежби за ре-
довните студенти; 

- бројот на потребниот административен кадар за 
остварување на високообразовната дејност. 

 
1. Студиско и научноистражувачко подрачје 

 
Член 3 

Меѓународната Стандардна Класификација на образо-
ванието ИСЦЕД со која се утврдуваат студиските и науч-
но-истражувачките подрачја, односно уметничките дис-
циплини за кои се основа високообразовната установа  е 
дадена во Прилог бр. 1 и е составен дел  на оваа уредба. 

Научно-истражувачките подрачја се определуваат 
според меѓународната Фраскатиева класификација која е 
дадена во Прилог бр. 2 и е составен дел на оваа уредба. 

 
2. Нормативи за просторот 

 
Член 4 

Нормативи за потребен  нето простор по студент: 
- 3,5 m2 за студиските програми од подрачјето на 

општествените науки; 
- 4,5 m2 за студиските програми од подрачјето на 

природните и хуманистичките науки; 
- 7,5 m2 за студиските програми од подрачјата на 

техничките и биотехничките науки и  
- 8,5 m2 за студиските програми од подрачјето на 

медицинските науки. 
 

Член 5 
Потребен простор за наставно-научниот, научниот, 

односно наставниот кадар претставува располагање со 
наставнички кабинети така што еден кабинет да го де-
лат најмногу два наставника. 

 
Редовните професори имаат посебен кабинет 
 

Член 6 
Кога основачот на приватна високообразовна уста-

нова приложува договор за закуп како доказ за обезбе-
деност на простор, договорот треба да е склучен нај-
малку за времетраење колку што трае еден циклус на 
студии. 

 
3. Нормативи за опремата 

 
Член 7 

Нормативи за потребна опрема за изведување на 
наставата се: 

- доволен број на студентски места во предавални-
те, лабораториите [практичните и други наставни семи-
нари (работилници)]  за да може да се одржува целата 
настава предвидена со студиската програма на високо-
образовната установа, а кои ќе одговараат на нормати-
вите уредени во член 18 од оваа уредба; 

- опременост и функционалност на лабораториите, 
праксата и семинарите со опрема за индивидуална ра-
бота на студентите согласно со предметните програми 
кои се изведуваат, според ISO или други релевантни 
меѓународно признати стандарди; 

- опременост и функционалност на компјутерските 
лаборатории со компјутери за инивидуална работа на 
студентите, согласно со предметните програми во рам-
ките на студиската програма; 

- можност за приклучување на сопствени компјуте-
ри на студентите до 10% од вкупниот број студенти 
истовремено на информатичката мрежа во зградата на 
високообразовната установа. 

Член 8 
Високообразовната установа има библиотека која 

во своја сопственост ги има сите книги во печатена или 
електронска форма кои се наведени како задолжителна 
и дополнителна литература во сите предметни програ-
ми кои се изведуваат во таа високообразовна установа. 

Бројот на примероци за задолжителна литература е 
најмалку 10% а за дополнителната литература најмалку 
5% од бројот на студенти кои во моментот посетуваат 
настава по дадената предметна програма.  

Високообразовната установа овозможува директен 
(електронски) пристап до задолжителната и дополни-
телната литература. 

 
Член 9 

Високообразовната установа има своја веб страница или 
соодветна електронска апликација на која се објавени: 

- студиските програми; 
- предметните програми; 
- наставниот  кадар на високообразовната установа; 
- распоредите за предавања, вежби, семинари, кон-

такт-часови (консултации); 
- термините за испити, колоквиуми и други проверки; 
- наставниот материјал за студиските програми за 

кој не е пропишана друга литература во форма на печа-
тени книги; 

- други известувања. 
 

4. Нормативи за финансирање  
Член 10 

Средствата за финансирање на јавните универзите-
ти и на студиите од јавен интерес се обезбедуваат од 
Буџетот на Република Македонија и од други извори 
определени со закон, согласно со Програмата за висо-
кообразовната дејност. 

За финансирање на приватно-јавна непрофитна ви-
сокообразовна установа, средства може да се обезбеду-
ваат и од Буџетот на Република Македонија согласно 
со Законот за високото образование. 

 
Член 11 

За финансирање на приватната високообразовна 
установа и нејзините студиски програми, се смета дека 
е обезбедено одржливо ниво на финансирање ако е 
предложен финансиски план во циклуси од три, однос-
но четири години за прв циклус на студии, една однос-
но  две години за вториот циклус на студии и три годи-
ни за третиот циклус на студии, во кој се прикажани 
трошоците и очекуваните приходи според меѓународ-
ните сметководствени стандарди. 

 
Член 12 

Приватната високообразовна установа обезбедува 
квалитетна финансиска гаранција за своето основање. 

Се смета дека основачот на приватната високообра-
зовна установа обезбедил квалитетна финансиска га-
ранција доколку приложи финансиска гаранција од ли-
квидна банка или хипотека на недвижен имот прифат-
лива за министерството надлежно за работите на висо-
кото образование.  

Вредноста на финансиската гаранција од став 2 на 
овој член треба да ги надомести средствата кои студенти-
те ги уплатиле на високообразовната установа ако таа 
престане со работа, како и другите трошоци на студенти-
те за префрлување на друга високообразовна установа. 
 
5. Нормативи за потребниот број наставно-научни 

и наставни работници  
Член 13 

Високообразовната установа најмалку 50% од наста-
вата ја изведува со наставно-научен, односно наставен ка-
дар во редовен работен однос со полно работно време. 

Бројот на потребните наставници во високообразов-
ната установа се определува во зависност од бројот на 
часовите по наставник во една студиска група и тоа: 
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- 240 часа годишно за наставник на високообразов-
ната установа, што претставува настава на еквивален-
тен наставен предмет со фонд од осум часа неделно; 

- 300 часа годишно за наставник на високите струч-
ни школи, што претставува настава на еквивалентен 
наставен предмет со фонд од 10 часа неделно; 

- 300 часа годишно за наставник за наставните 
предмети по физичко воспитание, што претставува на-
става на еквивалентен наставен предмет со фонд од 10 
часа неделно. 

 
Член 14 

Заради организирање на трет циклус на универзитетски 
студии, изведување на фундаментални, развојни и приме-
нети истражувања и вршење на применувачка дејност, како 
и заради пренесување на научни, стручни и уметнички зна-
ења и вештини, високообразовната установа: 

- реализира научноистражувачки проекти со кои е 
опфатен најмалку 20% од наставниот кадар вработен 
во високообразовната установа;  

- има во редовен работен однос најмалку седум до-
ктори на науки во полето од научноистражувачкото по-
драчје, од кои најмалку еден е редовен или вонреден 
професор во областа. 

Стандардот од став 1, алинеја 1 на овој член се од-
несува и за интердисциплинарните докторски студии 
при што ист ментор не може да се пријавува на повеќе 
од две студиски програми. 

 
Член 15 

На високообразовните установи кои изведуваат студи-
ски програми од трет циклус на универзитетскидокторски 
студии, менторот на докторскиот труд треба да има нај-
малку пет објавени рецензирани научноистражувачки 
трудови во меѓународни научни списанија, во дадено по-
ле, во последните пет години и најмалку три учества на 
меѓународни собири во последните четири години. 

Менторот на докторскиот труд не може да биде 
член на Комисијата за одбрана на докторскиот труд. 

Комисијата за одбрана на докторскиот труд се со-
стои од пет члена од кои четири се од соодветната на-
учна област од установата која ги организира доктор-
ските студии и еден надворешен член.  

Членови на Комисијата од став 3 на овој член треба 
да бидат лица во наставнонаучни звања редовен профе-
сор или вонреден професор. 

Високообразовната установа нема да дозволи од-
брана на докторски труд на кандидат кој пред одбрана-
та на докторскиот труд нема објавено два рецензирани 
научноистражувачки труда како прв автор во меѓуна-
родни научни списанија. 

Меѓународно научно списание во смисла на оваа 
уредба е списание кое има меѓународен  уредувачки  
одбор  во кој учествуваат најмалку пет земји при што 
бројот на членови од една земја не може да надминува 
40% од вкупниот број на членови. 

 
Член 16 

Бројот на студентите кои се запишуваат на доктор-
ската студиска програма  за сите три години на доктор-
ските студии треба да биде во согласност со бројот на 
расположивите ментори. 

Еден професор може да биде ментор на најмногу три 
докторанти кои кај него се обучуваат за научна работа. 

 
Член 17 

За една научна област може да се организира само 
една докторска студиска програма, освен во случаи на 
интердисциплинарни студиски програми. 

Студиската програма за докторски студии од став 1 
на овој член главно опфаќа активна истражувачка ра-
бота под менторство и вклучува: 

- организирана академска обука, што содржи на-
предни и стручни курсеви;  

- независен истражувачки проект под менторство 
(докторски проект); 

- меѓународна мобилност: најмалку еднонеделен 
престој; 

- предавања и друг вид комуникациски активности; 
- публикации во меѓународни научни списанија и 

активно учество на меѓународни собири во врска со до-
кторскиот труд; 

- изработка и јавна одбрана на докторски труд врз 
основа на докторскиот проект. 

Студиската програма за докторски студии се евалу-
ира најмалку на секои три години. 

 
6. Нормативи за големината на групата за предава-

ња и вежби за редовни студенти 
 

Член 18 
Нормативи за големината на групата за редовните 

студенти се: 
- група за предавања – најмногу 120 студенти; 
- група за семинари и аудиторни вежби – најмногу   

60 студенти; 
- група за практични вежби – според видот на рабо-

тата (лабораториски, проектански, клинички, теренски 
и слично) – но не повеќе од 30 студенти на еден на-
ставник во временски интервал; 

- група за предклинички практични вежби до 15 
студенти; 

- група за практични вежби за клиничките предмети 
на студиските програми од медицинските науки и 
здравството како и ветеринарна медицина од три до  
пет студенти и 

- група за менторски обуки – до пет студенти на еден 
наставник во  временски интервал на индивидуална рабо-
та со студентите во случај на специфични студии. 

 
7. Нормативи за административен кадар 

 
Член 19 

Високообразовната установа вработува и помошен 
кадар и тоа: 

а) Во високообразовните установи кои се простор-
но концентрирани на едно место со вкупен број на сту-
денти до 5000, едно работно место библиотекар со ви-
соко образование, а со вкупен број на студенти над 
5001 две работни места библиотекар;  

б) Кај високообразовните установи кои се дисперзира-
ни на повеќе локации и имаат повеќе од 5000 студенти:  

- едно работно место библиотекар со високо обра-
зование за секоја единица; 

- едно работно место книжничар доколку има чи-
тална и над 10 000 книги, со вкупен број на студенти 
до 2000, а со вкупен број на студенти над 2001 две ра-
ботни места книжничар за секоја единица; 

- најмалку еден извршител со високо образование 
за информативниот систем за секоја единица. 

 
III. Преодни и завршни одредби  

Член 20 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба пре-

стануваат да важат Правилникот за нормативите и стан-
дардите за основање високообразовни установи и за вр-
шење на високообразовна дејност („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 68/02) и Правилникот за нор-
мативите и стандардите за основање на високообразовни 
установи за вршење на високообразовна дејност („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 33/03). 

 
Член 21 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
      Бр.51-3990/1                      Заменик на претседателот 
27 јули 2010 година                на Владата на Република 

   Скопје                          Македонија, 
    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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