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ЗАКОН ЗА УЧЕНИЧКИОТ И СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД 
“Сл. весник на Р Македонија” бр. 37/98 од 29.07.1998 год. 

 
 
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој закон се уредува дејноста на ученичкиот и студентскиот стандард 
како составен дел на воспитанието и образованието во Република 
Македонија. 
 

Член 2 
Ученичкиот и студентскиот стандард е организирана дејност преку која се 
овозможуваат и остваруваат материјални и други услови за образование на 
учениците и студентите. 
Под ученички и студентски стандард, во смисла на овој закон, се 
подразбира обезбедување на сместување, исхрана, здравствена заштита, 
учебници, превоз, стипендии и кредити, како и задоволување на 
работните, културните, воспитно- образовните, информативните, спортско- 
рекреативните и други заеднички потреби на учениците и студентите. 
 

Член 3 
Ученичкиот и студентскиот стандард се остварува во ученичките и 
студентските домови и ресторани, во училиштата и факултетите и 
здравствените установи. 
Ученичкиот и студентскиот стандард се остварува и во установи од областа 
на културата, спортот, одморот и рекреацијата, како и во други 
организации и установи. 
Ученичкиот и студентскиот стандард се обезбедува и по пат на 
стипендирање и кредитирање на учениците и студентите и преку 
бенефиции во јавниот сообраќај. 
 

Член 4 
Правата од ученичкиот и студентскиот стандард ги остваруваат учениците 
и студентите под услови утврдени со овој закон. 
 

Член 5 
Установите од ученичкиот и студентскиот стандард се организираат како 
јавни установи (државни и општински, односно на Град Скопје) и приватни 
установи. 
 

Член 6 
Дејноста што се остварува во ученичкиот и студентскиот стандард е од 
јавен интерес и се врши како јавна служба. 
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Развојот на ученичкиот н студентскиот стандард се утврдува со програма 
која ја донесува Владата на Република Македонија, во согласност со 
развојните документи на Република Македонија. 
 

Член 7 
Во установите од ученичкиот и студентскиот стандард е забрането секакво 
политичко и верско организирање и дејствување. 
 

Член 8 
Установите од ученичкиот и студентскиот стандард се запишуваат во 
судскиот регистар. 
Установите од ученичкиот и студентскиот стандард имаат својство на 
правно лице. 
Установите од ученичкиот и студентскиот стандард имаат печат. Во 
средината на печатот е грбот на Република Македонија, а од страна името 
на Република Македонија и името и седиштето на установата. 
 
 
II. ОСНОВАЊЕ И ПРЕСТАНОК НА УСТАНОВИТЕ ОД УЧЕНИЧКИОТ И 
СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД 
 

Член 9 
Заради обезбедување услови за учење и студирање, сместување и исхрана 
здравствена заштита, културно- забавен живот, спорт, одмор, рекреација и 
информирање на учениците и студентите се основаат установи за ученички 
и студентски стандард. 
Државна установа од ученичкиот и студентскиот стандард основа Владата 
на Република Македонија по предлог на Министерството за образование и 
физичка култура. 
Иницијатива за основање државни установи од областа на ученичкиот и 
студентскиот стандард може да поднесат Универзитетот и Сојузот на 
студентите. 
Општинска установа од ученичкиот и студентскиот стандард, односно на 
град Скопје може да основа и единица на локалната самоуправа во 
согласност со закон. 
Приватна установа од ученичкиот и студентскиот стандард може да основа 
домашно и странско правно и физичко лице, врз основа на одобрение, 
согласно со овој закон. 
 

Член 10 
Услови за основање на државна установа од ученички и студентски 
стандард се: 
- да постојат потреби на државата; 
- да се обезбедат средства за основање и работа; 
- да се донесат планови и програми за воспитно- образовна и друга работа 
со учениците; 
- да се обезбеди соодветен објект, опрема и простор; 
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- да се обезбеди потребен број работници за извршување на воспитно- 
образовна работа со учениците и за работа со студентите и работниците за 
обезбедување услови во сместувањето и исхраната на учениците и 
студентите; 
- доволен број ученици, односно студенти според педагошки нормативи и 
стандарди и 
- други услови определени со овој или друг закон. 
Условите наведени во ставот 1 алинеите 2, 3, 4, 5 и 6 на овој член важат и 
при основањето на општински установи од ученичкиот и студентскиот 
стандард, односно на Град Скопје и на приватните установи. 
 

Член 11 
Педагошките нормативи и стандарди за бројот на учениците од член 10 
став 1 алинеја 6 на овој закон ги донесува министерот за образование и 
физичка култура (во натамошниот текст министерот) по предлог на 
Педагошкиот завод на Македонија, односно за студентите, по предлог на 
Универзитетот. 
Поблиски прописи за просторот, опремата и воспитниот кадар за 
ученичките и студентските домови и студентски одморалишта донесува 
министерот. 
Поблиски прописи за исхрана на учениците и студентите во ученичките и 
студентските домови донесува министерот врз основа на мислење од 
надлежна установа од оваа дејност. 
 

Член 12 
Мрежата на државните установи од ученичкиот и студентскиот стандард ја 
утврдува Владата на Република Македонија по предлог на Министерството 
за образование и физичка култура (во натамошен текст: Министерството). 
 

Член 13 
Одобрението од членот 9 став 5 на овој закон го дава Владата на 
Република Македонија, по претходно мислење на Министерството доколку 
се исполнети условите утврдени во членот 10 став 1 алинеја 2, 3, 4, 5 и 6 
од овој закон. 
Издавањето на одобрение се врши врз основа на поднесок (барање) на 
правното, односно на физичко лице (во натамошен текст: основач). 
 

Член 14 
Основачот е должен при основањето на државна установа од ученичкиот и 
студентскиот стандард да формира комисија, која во согласност со овој и 
друг закон извршува подготовка за работа на установата. 
 

Член 15 
Установата од ученичкиот и студентскиот стандард може да отпочне со 
работа откога Министерството ќе донесе решение за верификација. 
Против решението од ставот 1 на овој член може да се изјави жалба до 
Комисијата на Владата на Република Македонија. 
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Установата од ученичкиот и студентскиот стандард што ги исполнува 
условите според одредбите на овој закон, се запишува во регистарот што 
го води Министерството. 
Поблиски прописи за начинот на верификацијата на установите од 
ученичкиот и студентскиот стандард во целина, односно нејзин дел и за 
начинот на водење на регистарот донесува министерот. 
 

Член 16 
Установите од ученичкиот и студентскиот стандард престануваат со работа 
ако не ги исполнуваат условите предвидени во членот 10 од овој закон и 
друг закон. 
Постапката за престанување на работа на установите од ставот 1 на овој 
член ја покренува и води Министерството. 
Актот за престанување со работа на установата од ставот 1 на овој член се 
објавува во “Службен весник на Република Македонија “. 
 

а) Установи од ученичкиот стандард 
 

Член 17 
Установи од ученичкиот стандард се: ученички домови, ресторани и 
одморалишта. 
 

Член 18 
Ученички дом е установа која на учениците им обезбедува сместување, 
исхрана, воспитно- образовна работа, грижа за здравјето, културно- 
забавни, спортски, рекреативни и други активности. 
Ученичкиот дом може да се основа како самостоен правен субјект или во 
состав на основно или средно училиште. 
 

Член 19 
Ученички ресторан е установа каде што се овозможува исхрана на 
учениците. 
 

Член 20 
Ученички одморалишта се установи каде што на учениците им се 
обезбедуваат воспитно- образовни, културно забавни, спортско- 
рекреативни и други активности. 
Основањето, организацијата, работата, управувањето и престанокот со 
работа на одморалиштата од ставот 1 на овој член се уредуваат со закон. 
 

Член 21 
Воспитно- образовната работа во ученичките домови се остварува според 
план и програма за остварување на дејноста. 
Со планот и програмата за воспитно- образовна дејност се утврдуваат 
целите и задачите на воспитно образовната работа, педагошките услови, 
основните подрачја на воспитно- образовната работа во ученичките 
домови, како и профилот на кадарот кој ја реализира програмата. 
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Планот и програмата за воспитно- образовната работа во јавните ученички 
домови ги изработува Педагошкиот завод на Македонија, а ги донесува 
министерот. 
 

Член 22 
Планот и програмата за воспитно- образовната работа во ученичките 
домови ги реализираат воспитувачи и други стручни соработници (педагог, 
психолог, лекар, социјален работник, библиотекар и слично). 
Воспитувачите во ученичките домови ја вршат воспитно- образовната 
работа со учениците и ги остваруваат целите и задачите на програмата. 
Стручните соработници во ученичките домови и одморалишта работат на 
педагошко- психолошките, социјално- здравствените, библиотекарските и 
други стручни работи со кои се придонесува во воспитно- образовната 
работа. 
Воспитувачи во ученичките домови можат да бидат лица кои ги 
исполнуваат за наставник или стручен соработник во средното, односно 
основното образование, согласно закон. 
 

б) Установи од студентскиот стандард 
 

Член 23 
Установи од студентскиот стандард се: студентски центри, студентски 
домови, ресторани, студентски здравствени установи, студентски спортски 
центри и одморалишта. 
 

Член 24 
Студентски центар е установа каде што се обезбедува сместување и 
исхрана, здравствена заштита, културно- забавна, спортска и друга 
активност на студентите кои студираат надвор од местото на живеење. 
Студентскиот центар може да го сочинуваат два или повеќе ресторани, 
студентски домови, здравствени и други установи од студентскиот 
стандард. 
 

Член 25 
Студентски дом е установа каде што се обезбедува сместување и исхрана 
на студентите кои студираат надвор од местото на живеење. Во 
студентскиот дом се обезбедуваат услови за учење, здравствена заштита и 
други културни и спортски активности на студентите. 
 

Член 26 
Студентски ресторан е установа каде што се обезбедува исхрана на 
студентите. 
 

Член 27 
Студентската здравствена установа врши здравствена заштита на 
учениците и студентите во местото на образованието, согласно со закон. 
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Основањето, организацијата, работата, управувањето и престанокот со 
работа на студентската здравствена установа од ставот 1 на овој член се 
уредуваат со закон. 
 

Член 28 
Студентски спортски центри се установи каде што се овозможува настава 
по физичко воспитување, спортско- рекреативни активности на студентите 
и наставниците и културни манифестации. 
Основањето, организацијата, работата, управувањето и престанокот со 
работа на студентските спортски центри од ставот 1 на овој член се 
уредуваат со закон. 
 

Член 29 
Студентски одморалишта се установи каде што се врши сместување, 
исхрана, одмор и рекреација на студентите. 
Во студентското одморалиште може да се организира летувања, зимувања, 
екскурзии, кампувања, излети, походи, семинари и друго, според план и 
програма за остварување на дејноста што ја донесува установата. 
На планот и програмата од ставот 2 на овој член согласност дава 
министерот. 
 
 
III. СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА НА УЧЕНИЦИТЕ И СТУДЕНТИТЕ 
 

Член 30 
Право на сместување и исхрана во државните ученички и студентски 
домови имаат учениците и студентите кои се школуваат надвор од местото 
на живеење. 
Приемот во државните ученички и студентски домови се врши врз основа 
на конкурс. 
Приемот во општинските, односно ученичките и студентските домови на 
Град Скопје, го определува надлежниот орган на единицата на локалната 
самоуправа. 
Приемот на учениците и студентите во приватните ученички и студентски 
домови го определува основачот. 
Конкурсот за прием на ученици и студенти во државните установи ги 
содржи условите за прием, бројот на расположливите места, потребните 
документи и роковите за пријавување на конкурсот, а го објавува 
Министерството. 
 

Член 31 
Приемот на учениците и студентите во јавните установи го вршат 
ученичките, односно студентските домови врз основа на правилник. 
Начинот и постапката за прием на учениците и студентите во ученичките и 
студентските домови се уредува со акт што го донесува министерот. 
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Член 32 

Ученичкиот, односно студентскиот дом со родителот- старателот на 
ученикот, односно со примените студенти склучува договор за користење 
на услугите. 
Со договорот за користење на услугите се утврдуваат (уредуваат) 
меѓусебните права, обврски и одговорности на учениците и студентите со 
ученичкиот, односно студентскиот дом. 
 

Член 33 
При користењето на услугите во ученичките и студентските домови и 
ресторани, ученикот, односно студентот е должен да се придржува на 
утврдениот куќен ред што го донесува управниот одбор. 
На учениците и студентите кои не се придржуваат на утврдениот куќен ред 
може да им се изрече воспитна мерка: писмена опомена, опомена пред 
отстранување и забрана на користење на услугите во ученичкиот или 
студентскиот дом и ресторан. 
Забраната на користење на услуги во ученичкиот или студентскиот дом и 
ресторан, може да се изрече само за потешки повреди на дисциплината. 
Забраната на користењето услуги во ученичкиот или студентскиот дом и 
ресторан може да се изрече до една година. 
Изречената воспитна мерка влијае на редоследот и приемот на 
кандидатите при конкурирањето за прием во домовите. 
Против изречената воспитна мерка, ученикот, односно студентот има право 
на приговор во рок од осум дена од денот на доставувањето на одлуката, 
до органот определен со статутот на установата. 
Одлуката по приговорот е конечна. 
 

Член 34 
Начинот на изрекување на педагошките мерки поблиску се утврдува со акт 
што го донесува министерот. 
 

Член 35 
Во установите од ученичкиот и студентскиот стандард за примените 
ученици и студенти се води евиденција и документација. 
Педагошка евиденција во ученичките домови и одморалишта опфаќа: 
дневник за работа, дневник за воспитната група, како и други планирања 
во воспитно- образовната работа. 
Педагошка документација во ученичките домови е главната книга за 
учениците. 
Во студентските домови и одморалишта се води главна книга каде што се 
води евиденција за примените студенти. 
Поблиски прописи за начинот на водењето педагошка евиденција и 
документација во установите од ученичкиот и студентскиот стандард 
донесува министерот. 
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IV. ЦЕНА ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА НА УЧЕНИЦИТЕ И 
СТУДЕНТИТЕ 
 

Член 36 
Цената за сместување и исхрана на учениците и студентите во установите 
од ученичкиот и студентскиот стандард се утврдува врз основа на 
реалните трошоци утврдени со нормативи и стандарди за овој вид услуги. 
 

Член 37 
Висината на цената за сместувањето и исхраната во јавните установи од 
ученичкиот и студентскиот стандард ја предлага управниот одбор на 
установата, а ја утврдува министерот. 
Висината на цената за сместувањето и исхраната во приватната установа 
од ученичкиот и студентскиот стандард ја определува органот определен 
од основачот. 
 
 
V. УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ ВО УСТАНОВИТЕ ОД УЧЕНИЧКИОТ 
И СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД 
 

1. Орган на управување 
 

Член 38 
Орган на управување во јавните установи од ученичкиот и студентскиот 
стандард е управниот одбор. 
Управниот одбор на установата од ученичкиот стандард е составен од 
девет члена, и тоа: двајца претставници од основачот, тројца 
претставници од родителите на учениците и четворица претставници од 
воспитувачите и стручните соработници, а врз принципот на стручност и 
компетентност. 
Управниот одбор на установата од студентскиот стандард е составен од 
девет члена, и тоа: петмина претставници од основачот, двајца од редот на 
вработените, еден претставник од Сојузот на студентите и еден 
претставник од Универзитетот, а врз принципите на стручност и 
компетентност. 
Членовите на управниот одбор се избираат за период од четири години со 
право на уште еден избор. 
Претставниците на основачот на државните установи од ученичкиот и 
студентскиот стандард ги именува и разрешува Владата на Република 
Македонија. Претставниците на вработените, на родителите, на Сојузот на 
студентите и на Универзитетот се избираат и разрешуваат на начин и по 
постапка утврдена со статутите на установите, односно Сојузот на 
студентите. 
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Претставниците на основачот на општинските установи од ученичкиот и 
студентскиот стандард, односно на Град Скопје, ги именува и разрешува 
надлежниот орган на единицата на локалната самоуправа. 
Одлуките на управниот одбор се донесуваат со мнозинство гласови од 
вкупниот број членови на одборот. 
 

Член 39 
Управниот одбор на установата од ученичкиот и студентскиот стандард: 
- донесува статут; 
- донесува годишна програма за работа и го усвојува извештајот за работа; 
- распишува јавен оглас за именување директор; 
- дава мислење за именување и разрешување директор на установата; 
- донесува финансиски план и основните намени за користење на 
средствата; 
- донесува план за прием на ученици, односно студенти; 
- предлага цена за сместување и исхрана; 
- ја разгледува реализацијата на годишната програма за работа и 
- врши и други работи утврдени со закон и статутот на установата. 
 

Член 40 
Органот на управување во приватната установа од ученичкиот и 
студентскиот стандард и неговата надлежност ги определува основачот. 
 

2. Стручни органи 
 

Член 41 
Во јавните ученички домови се формира совет на воспитувачи како 
стручен орган за остварување на воспитно- образовната работа. 
Советот на воспитувачи во јавните ученички домови го сочинуваат 
воспитувачите, стручните работници и директорот. 
 

Член 42 
Советот на воспитувачите: 
- дава мислење по предлогот на годишната програма за работа и го следи 
нејзиното извршување; 
- го разгледува успехот на учениците; 
- го утврдува поведението на учениците; 
- го разгледува остварувањето на планот и програмата и презема мерки за 
нивно извршување; 
- го разгледува извештајот за извршен стручен надзор и предлага мерки и 
- врши други работи утврдени со овој закон и статутот на домот. 
 

Член 43 
Во јавните ученички домови се формира совет на родителите кој го 
сочинуваат претставници од родителите на учениците. 
Советот на родителите ги врши следниве работи: 
- разгледување прашања од животот и работата на домот и дава мислење 
за подобрување на животот и работата во домот; 
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- го разгледува успехот и поведението на учениците и дава мислење за 
негово подобрување; 
- избира и разрешува претставници во управниот одбор; 
- соработува со воспитувачите и 
- врши и други работи од интерес за успехот и престој на учениците во 
домот. 
Работата, бројот на членовите, начинот на изборот и организацијата на 
советот на родителите се утврдува со статутот на домот. 
 

Член 44 
Во државните студентски домови се формира совет на станари, составен од 
примените студенти во домот. 
Советот на станарите дава мислење и предлага мерки за подобрување на 
условите за живеење во домот. 
Работата, бројот на членовите, начинот на изборот и организацијата на 
советот на станарите се утврдува со статутот на домот. 
 

Член 45 
На статутот на јавната установа од ученичкиот и студентскиот стандард, 
согласност дава Министерството. 
 

3. Орган на раководење 
 

Член 46 
Директорот е раководен орган на установата од ученичкиот и студентскиот 
стандард и е одговорен за законитоста во работата на установата. 
За директор на јавен ученички дом може да биде именувано лице кое 
покрај општите услови утврдени со закон ги исполнува и условите за 
воспитувач и има пет години работно искуство во воспитно- образовната 
работа. 
За директор на јавна установа од студентскиот стандард и ученички 
ресторан може да биде именувано лице кое покрај општите услови 
утврдени со закон, завршило високо образование - ВИИ/1 степен на 
образование и има пет години работно искуство. 
Мандатот на директорот на државната установа од ученичкиот и 
студентскиот стандард трае пет години. 
Директорот на државната установа од ученичкиот стандард го именува и 
разрешува министерот по мислење на Педагошкиот завод на Македонија и 
управниот одбор на домот. 
Директорот на државната установа од студентскиот стандард го именува и 
разрешува министерот, по мислење на управниот одбор на установата и 
универзитетот. 
Директорот на општинската установа од ученичкиот и студентскиот 
стандард, односно на Град Скопје, го именува и разрешува надлежниот 
орган на единицата на локалната самоуправа. 
Директорот на приватната установа од ученичкиот и студентскиот стандард 
го именува и разрешува основачот. 
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Член 47 

Доколку од било кои причини не е именуван директор на државната 
установа од ученички и студентски стандард, министерот именува вршител 
на должност. 
Вршителот на должност ги има сите права и обврски на директор. 
Вршител на должност директор може да се именува најмногу два пати по 
шест месеци. 
 

Член 48 
Директорот на јавната установа од ученичкиот и студентскиот стандард ја 
организира и раководи со работата на установата, самостојно донесува 
одлуки, ја застапува установата пред трети лица и е одговорен за 
законитоста во работата на установата. 
Во остварувањето на обврските и раководењето од ставот 1 на овој член 
директорот: 
- ја предлага годишната програма за работа и презема мерки за нејзино 
спроведување; 
- ги извршува одлуките на управниот одбор; 
- врши избор на воспитно- образовен и друг кадар; 
- одлучува за распоредување на воспитувачите, стручните соработници и 
работници и врши оценување во согласност со резултатите од нивната 
работа; 
- одлучува за престанок на работниот однос на работниците; 
- поднесува извештај за реализација на годишната програма и за 
материјално финансиското работење на установата до управниот одбор и 
до Министерството и 
- врши и други работи утврдени со закон и со статут на установата. 
Директорот на државната установа од ученичкиот и студентскиот стандард 
поднесува извештај за материјалното работење на установата во текот на 
учебната година до управниот одбор и до Министерството, а директорот на 
општинската, односно установата на Град Скопје до управниот одбор и до 
надлежниот орган на единицата на локалната самоуправа. 
Министерот, односно органот на единицата на локалната самоуправа 
имајќи го предвид мислењето на управниот одбор, а врз основа 
извештаите на директорите на јавните установи од ученичкиот и 
студентскиот стандард, ја оценува нивната работа. 
 

Член 49 
Директорот на јавната установа од ученичкиот и студентскиот стандард 
може да биде разрешен: 
- на лично барање; 
- ако не го спроведува законот или општите акти на установата; 
- ако по негова вина е нанесена штета на установата, на учениците или 
студентите, односно нивните родители или старатели и на општествената 
заедница; 
- ако дозволи организирање дејности и активности што се во спротивност 
со плановите и програмите и 
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- во други случаи утврдени со закон. 
 
 
VI. СТИПЕНДИРАЊЕ И КРЕДИТИРАЊЕ НА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 
 

Член 50 
Со цел откривање, стимулирање и негување на надарени ученици и 
студенти од различни области на науката, техниката, културата, уметноста 
и спортот, Министерството ќе доделува стипендии и кредити на ученици и 
студенти. 
 

Член 51 
Основни критериуми за доделување на стипендии и студентски кредити се: 
- дефицитарноста на кадрите од одредени профили; 
- талентираност на учениците и студентите; 
- постигнатиот успех во образованието; 
- материјалните можности на учениците и студентите и нивните семејства и 
- трошоците на живеење на учениците и студентите во местото на 
образованието. 
 

Член 52 
Корисници на стипендии и студентски кредити можат да бидат редовни 
ученици и студенти, државјани на Република Македонија, избрани врз 
основа на објавен конкурс. 
 

Член 53 
Конкурс за стипендии и студентски кредити распишува Министерството. 
Со конкурсот од ставот 1 на овој член се огласуваат условите, бројот и 
висината на стипендиите и студентските кредити, како и потребните 
документи и рокови за доделување на стипендии и студентски кредити. 
 

Член 54 
Министерството може да доделува стипендии на странци според 
критериуми и постапка утврдени со акт на министерот. 
 

Член 55 
Министерството може да партиципира со средства во: здруженија, сојузи, 
научни институции, училишта и други организации кои создаваат услови 
за откривање, стимулирање, проширување и продлабочување на знаењата 
од областа на науката, техниката, културата, уметноста и спортот кај 
учениците и студентите. 
Министерството може да партиципира средства во стручни организации и 
здруженија кои ќе создаваат услови преку организирани програми за 
настапи на разни олимпијади, натпревари, изложби и слично да се 
афирмираат способностите и талентираноста на младите. 
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VII. ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТА ОД ОБЛАСТА НА УЧЕНИЧКИОТ И 
СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД 
 

Член 56 
Средствата за остварување на потребите и интересите за ученичкиот и 
студентскиот стандард се обезбедуваат од Буџетот на Република 
Македонија за: 
- партиципација во цената за сместување и исхрана за државните 
ученички и студентски домови, за учениците и студентите прв пат 
запишани во годината на образованието; 
- здравствена заштита на здравствено неосигурани ученици и студенти, 
прв пат запишани во годината на образованието; 
- партиципација во цената на учебниците и учебните помагала; 
- бенефиции во цената на превозот на учениците и студентите прв пат 
запишани во годината на образованието; 
- стипендирање на талентирани ученици и студенти; 
- стипендирање на ученици и студенти кои се запишани на струки и 
дисциплини кои не се застапени во Републиката и се прогласени од 
Министерството како дефицитарни; 
- кредитирање на ученици и студенти прв пат запишани во годината на 
образованието; 
- партиципација во откривањето, стимулирање на талентираноста на 
учениците и студентите; 
- партиципација во создавање услови за културно- забавен живот, спорт, 
одмор, рекреација и информирање на учениците и студентите; 
- инвестиции за престој и опрема, амортизација, тековно и инвестиционо 
одржување на објектите и опремата и 
- други работи утврдени со закон. 
Со средства од ставот 1 на овој член управува и располага 
Министерството. 
 

Член 57 
За остварување на дејноста на приватните установи од ученичкиот и 
студентскиот стандард средствата ги обезбедува основачот. 
 

Член 58 
Министерството донесува финансов план, годишна сметка и критериуми за 
распределба на средствата и врши распределба на средствата по 
корисници и намени и контрола на наменското користење на средствата. 
 

Член 59 
За користење на доделените средства на јавната установа министерот 
донесува решение. 
Министерот може да ги запре и да бара враќање на доделените средства 
ако истите се користат спротивно на намената за која се доделени. 
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Член 60 

Јавните установи од ученичкиот и студентскиот стандард можат да 
стекнуваат средства и од: 
- партиципација на корисниците на услуги; 
- продажба на производи и услуги кои се резултат на вршење на основната 
дејност; 
- камати и дивиденди на пласирани средства; 
- легати, подароци, завештанија и 
- други извори. 
Средствата од ставот 1 на овој член ќе се користат според посебно утврден 
план на установата од ученичкиот или студентскиот стандард. 
 
 
VIII. НАДЗОР НА РАБОТАТА НА УСТАНОВИТЕ ОД ОБЛАСТА НА 
УЧЕНИЧКИОТ И СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД 
 

Член 61 
Надзор над законитоста на работата на установите од областа на 
ученичкиот и студентскиот стандард врши Министерството. 
 

Член 62 
Кога Министерството ќе смета дека статутот или друг акт на установата од 
ученичкиот или студентскиот стандард не е во согласност со Уставот и 
законот, има право да го запре од извршување актот до донесување на 
одлука на Уставниот суд на Република Македонија. 
 

Член 63 
Стручен надзор во ученичките домови врши Педагошкиот завод на 
Македонија на начин утврден со закон. 
Ученичкиот дом е должен да овозможи непречено вршење на стручниот 
надзор и увид во педагошката евиденција и документација што се води во 
домот. 
 

Член 64 
За спроведување на законот и другите прописи од областа на ученичкиот и 
студентскиот стандард се врши инспекциски надзор. 
Инспекциски надзор врши Републичкиот просветен инспекторат на начин 
утврден со закон. 
 
 
IX. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 65 
Со парична казна од 40.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок 
установата од ученичкиот и студентскиот стандард особено ако: 
- дозволи организирање и дејствување на политички партии и верски 
организации; 
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- отпочне со вршење на дејноста пред донесувањето на решение за 
исполнетоста на условите за почеток со работа и вршење на дејноста; 
- користи печат со несоодветна содржина; 
- остварува план и програма што не е донесена од министерот (член 21); 
- не го остварува годишниот фонд на часови; 
- не е донесена годишна програма за работа; 
- изврши избор на воспитувачи и стручни соработници спротивно на 
условите утврдени со овој закон, како и соодветните закони од основното 
и средното образование и 
- го спречи или попречува просветниот инспектор за вршењето на 
работите на просветната инспекција, не му ги даде потребните податоци и 
не ги изврши пропишаните мерки. 
Со парична казна од 1.000 до 30.000 денари ќе се казни за прекршок од 
став 1 на овој член директорот на установата. 
 

Член 66 
Со парична казна од 10.000 до 50.000 денари се казнува воспитувач или 
друг работник ако: 
- телесно казни ученик, односно психички го малтретира и 
- педагошката документација и евиденција ја води спротивно на одредбите 
на овој закон и законите за основно и средно образование. 
 

Член 67 
Со парична казна од 40.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок 
правното лице ако основа приватна установа спротивно на одредбите од 
овој закон. 
Со парична казна од 10.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок од 
ставот 1 на овој член и одговорното лице во правното лице. 
 
 
X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 68 
Постојните ученички домови, студентски домови и студентски центар на 
територијата на Република Македонија со влегувањето во сила на овој 
закон, продолжуваат со работа како државни установи согласно со 
одредбите на овој закон. 
 

Член 69 
Основачките права и обврски спрема ученичките и студентските домови од 
член 68 на овој закон ги презема Република Македонија. 
 

Член 70 
Ученичките и студентските домови во рок од една година од денот на 
влегувањето во сила на овој закон, ќе ја усогласат својата организација, 
работа, статутите и другите општи акти со одредбите на овој закон. 
 
 

 15 



превземено од  ww ww ww .. pp rr aa vv oo .. oo rr gg .. mm kk   

 
Член 71 

Министерот во рок од една година од влегувањето во сила на овој закон, 
ќе ги донесе прописите предвидени со овој закон. 
 

Член 72 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи 
Законот за предучилишно и основно воспитание и образование (“ Службен 
весник на СРМ” број 19/83, 29/89, 12/90, 29/90 и 11/91 и “Службен весник 
на Република Македонија” број 40/91) и Законот за насоченото 
образование (“Службен весник на СРМ” број 16/85, 2/86, 7/88, 18/89, 
29/89, 12/90 и 11/91 и “Службен весник на Република Македонија” број 
40/91 и 14/95) во делот за ученичкиот и студентскиот стандард. 
 

Член 73 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
“Службен весник на Република Македонија”. 
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