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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 НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ

Се  прогласува  Законот  за  изменување  и  дополнување  на  Законот  за
научноистражувачката дејност,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12
февруари  2013 година.

Бр. 07-847/1 Претседател
12 февруари 2013 година на Република Македонија,

Скопје Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАУЧНО-

ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ

Член 1
Во  Законот  за  научно-истражувачката  дејност („Службен  весник  на  Република

Македонија” број 46/2008, 103/2008, 24/11 и 80/12), насловот пред членот 6 се менува и
гласи: „Национална програма за високо образование и научно-истражувачка дејност на
Република Македонија“.

Член 2
Во членот 6 ставот 1 се менува и гласи:
„Националната програма за високо образование и научно-истражувачка дејност на

Република Македонија (во натамошниот текст: националната програма) произлегува од
националните развојни стратешки документи на Република Македонија.“

Член 3
Во членот 8 ставот 1 се менува и гласи:
„Националната програма ја донесува Собранието на Република Македонија на предлог на

Владата на Република Македонија (во натамошниот текст: Владата) за период од четири
години, а по претходно мислење на Националниот совет за високо образование, наука,
иновации и технологија (во натамошниот текст: Националниот совет), МАНУ и
Интеруниверзитетската конференција.“
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Член 4
Членовите 9, 10, 11 и 12 се бришат.

Член 5
Во членот 23 ставови 3 и 4 зборот „Советот“ се заменува со зборовите: „Националниот

совет“.

Член 6
Во членот 50 став 2 зборовите: „Националниот комитет за развој“ се заменуваат со

зборовите: „Националниот совет“.
По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:
„Начинот на финансирањето на организација на научни собири и учество на домашни

научни истражувачи на меѓународни научни собири и студиски престои во странство го
пропишува министерот.“

Ставот 5 станува став 6.

Член 7
Министерството без објавување на јавен конкурс ќе исплати средства за еднократни

надоместоци за изработка на магистерски и докторски трудови по барања поднесени во
периодот од 15 април 2008 до 8 февруари 2012 година за кандидатите кои ги исполнуваат
следниве услови: магистерскиот, односно докторскиот труд да му е прифатен за изработка
од Наставно-научниот, односно Научниот совет на установата каде што е пријавен, на
денот на поднесувањето на барањето кандидатот да не бил постар од 30 години за
изготвување на магистерскиот, односно 38 години за докторскиот труд и на денот на
поднесувањето на барањето да не е одбранет магистерскиот, односно докторскиот труд.

Член 8
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република

Македонија“.
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