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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 
став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 
196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), 
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 5 јуни 2020 година, 
донесе

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВРЕМЕ НА  ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1
Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време 

на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 76/20, 
116/20 и 134/20), во член 1 во ставот 2 по зборовите „Агенцијата за квалитет во високото 
образование,“ се додаваат зборовите „за висината на партиципација во трошоците за 
студирање за студентите чие образование се финансира од Буџетот на Република Северна 
Македонија за академската 2020/2021 година, како и организирањето на студиските 
програми од трет циклус на студии во академската 2020/2021 година.“ 

Член 2
По членот 4-б се додаваат два нови члена 4-в и 4-г, кои гласат:

„Член 4-в
 Максималниот износ на партиципација во трошоците за студирање, за студентите 

запишани на прв циклус на студии на јавен универзитет во академската 2020/2021 година, 
чие образование се финансира од Буџетот на Република Северна Македонија, кој се 
воведува на јавен универзитет, на предлог на единица на универзитет, го утврдува јавниот 
универзитет, по претходна согласност на Владата на Република Северна Македонија.

Член 4-г
Во академската 2020/2021 година може да се врши упис на нови студенти на студии од 

трет циклус на студиските програми кои се акредитирани за академската 2020/2021 
година, студиските програми на кои им е продолжен рокот за важењето на акредитацијата, 
согласно членот 2 од Уредбата со законска сила за изменување и дополнување на 
Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на 
вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 116/20) и 
студиските програми за кои е започната постапка за реакредитација пред влегување во 
сила на оваа уредба со законска сила, при што нема да се применува членот 62 став 4 од 
Законот за високото образование за време на траење на вонредната состојба и по 
престанокот на траењето на вонредната состојба за академската 2020/2021 година.

Студиските програми од ставот 1 на овој член за кои е започната постапка за 
реакредитација пред стапување во сила на оваа уредба со законска сила ќе можат да вршат 
упис на студенти на трет циклус на студии по добивањето на решение за почеток со 
работа.“ 
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Член 3
Во членот 5 ставот 2 на Уредбата  се менува и гласи:
„Постапките за избор на раководни органи на високообразовните установи започнати 

пред денот на влегување во сила на оваа уредба со законска сила, се ставаат во мирување 
со денот на влегување во сила на оваа уредба со законска сила, најмалку за време на 
траењето на вонредната состојба.“ 

По ставот 2 се додаваат нови ставови 3, 4 и 5 кои гласат:
„Дејствијата преземени во постапките за избор на органите и телата на 

високообразовните установи до денот на влегување во сила на оваа уредба се сметаат за 
важечки.

Спроведувањето на останатите дејствија за избор на раководни органи на 
високообразовните установи, кои започнале пред влегување во сила на оваа уредба со 
законска сила, продолжуваат по престанокот на траењето на вонредната состојба и по 
престанокот на ограничувањата утврдени со закон. 

Постапките за избор на органи и тела на кои мандатот им истекува за време на 
траењето на вонредната состојба, за кои не е отпочната или спроведена постапка за избор 
пред денот на влегување во сила на оваа уредба со законска сила, ќе отпочнат по 
престанокот на траењето  на вонредната состојба и по престанок на ограничувањата 
утврдени со закон.“

Член 4
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-5004/1 Претседател на Владата
5 јуни 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.


