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ВОВЕД

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

  Со Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ број 
82/18),  се уредуваат автономијата на универзитетот и академската слобода, условите и 
постапката за основање, статусни промени и престанок на високообразовните установи, нивната 
дејност, системот за обезбедување и оценување на квалитетот на високото образование, 
основите за организација, управување, развој и финансирање на високообразовната дејност, 
правата и обврските на студентите, признавањето на странските високообразовни квалификации 
и надзорот над работата на високообразовните установи.

Во Глава единаесетта се уредени наставно-научни, наставно-стручни,наставни, научни и 
соработнички звања. Во одделот 3 е уредена постапката за избор во звања, постапката на 
засновање и престанок  на работен однос .

Во членот 187 регулирано е престанувањето на работниот однос поради исполнување на 
услови за пензија. Прекинот на договорот за вработување по однос на возраст согласно прописите 
од областа на работните односи е прецизирана со ставот (1) од членот.  

Со Предлог на законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование 
се предлага измена на членот 187, кој по исклучок  ја регулира можноста за продолжување на 
работниот однос на лицето избрано во наставно-научно или наставно звање заради континуирано 
вршење на дејноста во високобразовните установи.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА
Законот чие донесување се предлага, се заснова на истите начела на кои е заснован и 

основниот текст на Законот за високото образование и со истиот согласно прописите од областа на 
работните односи се прекинува договорот за вработување на лицето избрано во наставно-научно 
или наставно звање, но и се остава можност во точно уредена постапка заради континуирано 
вршење на дејноста во високобразовните установи да може истиот да се продолжи .

III.ОЦЕНКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ ВРЗ БУЏЕТОТ И 
ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование нема 
фискални импликации врз Буџетот на Република Северна Македонија.

IV. ПРОЦЕНКА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ, 
НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА 
ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за високото образование не 
предизвикува фискални импликации врз Буџетот на Република Северна Македонија како и за 
одделни субјекти.



ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Во Законот за високото образование* („Службен весник на Република Македонија“ број 
82/18), во член 187 ставот (1) се менува и гласи:

„(1) На лицето избрано во  наставно - научно звање или наставно звање му престанува 
работниот однос согласно прописите за работни односи.“

По ставот (1) се додаваат два  нови става (2) и (3),кои гласат:
„(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, заради непречено вршење на дејноста на 

високообразовната установа, работодавачот еднаш годишно може да го продолжи договорот за 
вработување на лицето избрано во наставно – научно или наставно звање, по негово претходно 
барање, до завршување на учебната година во која ги исполнува условите за стекнување старосна 
пензија или најмногу до завршување на учебната година во која полни 67 години возраст.

(3) Барањето за продолжување на работниот однос од ставот (2) на овој член, се поднесува 
еднаш годишно, најдоцна до 31 август во тековната година за продолжување на договорот за 
вработување за наредната година.“.

Ставот (2) станува став (4).

Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА
ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

I.ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ

Предлог законот  за изменување и дополнување на Законот за високо образование има 
два члена.

Со членот 1 се менува  ставот (1) од членот 187 со кој се дефинира прекин на договорот за 
вработување согласно прописите од областа на работните односи.

Во ставот (2) се предлага исклучок од ставот (1) на овој член  како можност работодавачот 
на лицето избрано во наставно – научно или наставно звање да му го продолжи договорот за 
вработување до завршување на учебната година во која ги исполнува условите за пензија или  
договорот за вработување да може да го продолжи најмногу до завршување на учебната година 
во која полни 67 години возраст, за што лицето поднесува барање со цел да може да се овозможи 
непречено функционирање на високообразовните установи.

Со ставот (3) е уредено кога се поднесува барањето за продолжување на работниот однос.
Со членот 2 се уредува влегувањето во сила на овој закон. 

II. MEЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Решенијата содржани во одредбите од овој закон се меѓусебно поврзани и истите прават 
една правна целина.

III. ПОСЛЕДИЦИ КОИ ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со предложеното решение на Законот за високо образование се уредува престанокот на 
работниот однос на лицата  избрани во наставно – научно или наставно звање и исклучокот кога 
работодавачот може да го задржи вработениот најмногу до завршување на учебната година во 
која лицето полни 67 години возраст, заради овозможување на непречено функционирање на 
високообразовните установи.



ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ *

КОИ СЕ  ИЗМЕНУВААТ  И ДОПОЛНУВААТ

Член 187

(1) На лицето избрано во наставно-научно или наставно звање, кое во текот на учебната 
година го продолжило договорот за вработување согласно прописите за работните односи, 
работниот однос му трае до крајот на учебната година во која наполнило 67 години.

(2) Редовен професор во пензија може да изведува настава на студии од трет циклус и да 
биде ментор на докторски студии, како и да работи на научно-истражувачки проект под условите 
определени со статутот на универзитетот, односно статутот на самостојната висока стручна школа.


