Службен весник на РМ, бр. 80 од 26.6.2012 година

20120802119
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
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот научноистражувачката дејност,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 20 јуни
2012 година.
Бр. 07-2916/1
20 јуни 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, 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, 103/2008 и 24/11), во членот 10 по ставот 5 се додава нов став 6,
кој гласи:
„На претседателот и членовите на Националниот комитет за развој им следи
надоместок за работата во Националниот комитет за развој, чија висина ја утврдува
Владата врз основа на присуството на седниците на Комитетот.“
Член 2
Во членот 11 став 2 алинеја 9 зборовите: „најмалку еднаш годишно“ се заменуваат со
зборовите: „на секои шест месеци“.
Член 3
Во членот 12 став 3 зборот „четири“ се заменува со зборот „две“.
По ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи:
„На претседателот и членовите на Советот им следи надоместок за работата во Советот,
чија висина ја утврдува министерот врз основа на присуството на седниците на Советот.“
Член 4
Во членот 23 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Посебните критериуми за прогласување и надворешна евалуација на научните центри
на извонредност врз основа на меѓународни стандарди, на предлог на Советот, ги
пропишува министерот.“
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Во ставот 3 кој станува став 4 зборовите: „условите од ставот 2“ се заменува со
зборовите: „критериумите од ставовите 2 и 3“.
Ставовите 4 и 5 стануваат ставови 5 и 6.
Член 5
Во членот 50 по ставот 1 се додаваат три нови става 2, 3 и 4, кои гласат:
„На предлог на Владата на Република Македонија и врз основа на мислење од
Националниот комитет за развој, Министерството по пат на јавен конкурс може да
финансира и научно-истражувачки проекти од посебен научен и јавен интерес.
Министерството по пат на јавен конкурс може да финансира и творечки дејности на
високообразовните и научните установи со кои се поттикнува постојаната грижа за
надоградување и поширока презентација на творечките дејности кои имаат значително
влијание во развивањето на компетенциите на наставниот кадар, а со тоа и на
компетенциите и на студентите.
Посебните критериуми за финансирање на творечките дејности од ставот 3 на овој член
ги пропишува министерот.“
Ставот 2 станува став 5.
Член 6
Во членот 54 став 1 по алинејата 2 се додаваат две нови алинеи 3 и 4, кои гласат:
„- база за докторски трудови,
- база за проверка на плагијати на магистерски трудови, специјалистички стручни
трудови и семинарски работи,“.
Во ставот 2 точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат
зборовите: „освен базите од алинеите 3 и 4 кои се формираат и одржуваат во
Министерството.“
По ставот 2 се додаваат три нови става 3, 4 и 5, кои гласат:
„Докторскиот труд задолжително го внесува во базата за докторски трудови менторот
на докторскиот труд, најмалку 30 дена пред одбраната на докторскиот труд.
Магистерскиот труд, односно специјалистичкиот стручен труд задолжително го
внесува во базата за проверка на плагијати менторот на магистерскиот, односно
специјалистичкиот стручен труд, најмалку 30 дена пред одбраната на магистерскиот,
односно специјалистичкиот стручен труд.
Семинарската работа на студентот задолжително ја внесува во базата за проверка на
плагијати наставникот по соодветниот наставен предмет, најмалку десет дена пред
оценувањето на семинарската работа.“
Ставот 3 станува став 6.
Во ставот 4 кој станува став 7 по зборот „Научно-истражувачките“ се додаваат
зборовите: „и високообразовните“.
Член 7
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија“.
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