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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз  основа  на  член  75  ставови 1, 2  и  3  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  научно -
истражувачката дејност,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1 август
2008 година.

Бр. 07-3384/1
1 август 2008 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

ЗАКОН 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), во членот 16 став 2 алинеја 3, членот 19 став 3 и членот 31
алинеја 8 зборовите: “и соработнички” се бришат.

Член 2
Во  членот 35 став 1 зборовите: “и соработнички” се бришат.
Ставот 3 се брише.

Член 3
Во членот 36 по ставот 4 се додаваат два нови става 5 и 6, кои гласат:
“На истражувач во јавна научна установа кој ќе објави научен или стручен труд во

најпрестижни  меѓународни  списанија  со  импакт  фактор,  му  се  зголемува  платата  во
наредните три години за 20% од платата што ја примал.

Начинот  на  зголемување  на  платата од  ставот 5  на  овој  член  го  пропишува
министерот”.

Член 4
Членот 37 се брише.
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Член 5
Во членот 38 став 1 зборовите: “и соработнички” се бришат.
Ставот 3 се брише.

Член 6
Во членот 39 ставови 1 и 9 зборовите: “и соработнички” се бришат.

Член 7
Во  членот  40  ставови  1  и  2  запирката  по  зборот  “научно”  и  зборовите:  “односно

соработничко” се бришат.

Член 8
Во членот 41 ставовите 2 и 3 се бришат.

Член 9
Во членот 42 став 1 запирката по зборот “научно” и зборовите: “односно соработничко” се

бришат.

Член 10
Во членот 43 ставови 1 и 2 зборовите: “и соработничко” се бришат.
Во ставот  1 запирката по зборот  “научно” и зборовите:  “односно соработничко” се

бришат.

Член 11
Во членот 44 став 1 зборовите: “или соработничко” се бришат.

Член 12
Во членот 45 ставови 1 и 2 зборовите: “и соработничко” се бришат. Во
ставот 3 зборовите: “или соработничко” се бришат.

Член 13
По членот 45 се додава нов поднаслов “Соработници - истражувачи”. По
членот 45 се додава нов член 45-а, кој гласи:

“Член 45-а
На факултетите, односно научните установи од редот на студентите на студии од трет

циклус преку јавен конкурс можат да се избираат соработници - истражувачи за потребите на
научно-истражувачката дејност и наставно-образовниот процес.

Условите и начинот на изборот на соработниците - истражувачи и нивните права и
обврски  се  уредуваат  со  статутот  на  универзитетот,  односно  научната  установа  и
правилникот на единицата.

Соработниците - истражувачи  учествуваат  во  научно-истражувачката  дејност  и
наставно-образовниот процес во обем определен со студиската програма.

Високообразовната установа и соработникот - истражувач склучуваат договор со кој ги
уредуваат меѓусебните права и обврски.”

Член 14
Во членот 54 став 1 алинеја 2 зборовите: “и соработниците” се бришат.
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Член 15
Во членот 57 алинеја 6 зборовите: “и соработнички” се бришат.

Член 16
Во членот 59 став 1 алинеја 3 зборовите: “и соработнички” се бришат.

Член 17
Во членот 67 став 2 зборовите: “и соработничките”, како и зборовите: “и соработник во

научно-истражувачка дејност-соработник” се бришат.

Член 18
Одредбата од членот 13 на овој закон ќе се применува од 15 септември 2011 година.

Член 19
Соработниците вработени во научните установи кои до денот на влегувањето во сила на

овој закон имаат стекнато научен степен магистер, доколку до  15 септември  2013 година
не бидат избрани во научно звање, им престанува работниот однос.

Соработниците вработени во научните установи кои до денот на влегувањето во сила на
овој закон немаат стекнато научен степен магистер, доколку до  15 септември  2015 година
не бидат избрани во научно звање, им престанува работниот однос.

Член 20
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник

на Република Македонија”, а ќе се применува од 15 септември 2010 година.
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