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Прирачникот е дел од проектот„Ангажирани студенти за студентски
домови без корупција во Република Северна Македонија“ кој е
овозможен со финансиска поддршка на Програмата за поддршка на
високото образование на Фондациите Отворено општество, преку
Фондацијата Отворено општество-Македонија. Содржината е единствена
одговорност на авторите и на грантистот, и на ниту еден начин не може
да се смета дека ги изразува гледиштата и ставовите на Фондацијата
Отворено општество – Македонија.
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ЗА ПРОЕКТОТ
Проектот Ангажирани студенти за студентски домови без корупција
во Република Северна Македонија, кој е имплементиран од Младински
образовен форум (МОФ) во соработка со партнерските организации
МЕЛЕЕМ, ЛЕГАЛ-ТИНК и МКЦ-Битола, ги таргетира двата најголеми
државни студентски домови надвор од главниот град Скопје: СД „Браќа
Миладиновци“ во Штип и СД „Кочо Рацин“ во Битола, и Државниот
студентски дом „Пелагонија“ во Скопје.
Целта на овој проект е преку активистички и истражувачки активности
да се намали и спречи корупцијата во овие студентски домови. Имајќи
предвид дека има многу малку, ако не и воопшто информации за
условите во овие домови. Преку овој проект не само што ќе придонесеме
во борбата против корупцијата, туку уште поважно – ќе придонесеме
кон подобрување на студентскиот стандард во студентските домови и ќе
овозможиме креирање на политики кои соодветствуваат со потребите
на младите и студентите.
Преку овој проект МОФ интензивно ќе работи на истражување за
корупција во студентските домови, спроведување на локални акции
за подобрување на условите во студентските домови во Скопе
(„Пелагонија“), Битола („Кочо Рацин“) и Штип („Браќа Миладиновци“),
организирање на тренинзи за зајакнување на капацитетите на
студентите-станари во овие домови. Во рамки на проектот ќе биде
креиран прирачник за студентски права, а со цел запознавање на
студентите и станарите во студентските домови со нивните права,
обврски и механизми за заштита на повредените права.

4

Прирачник за студентските права и одговорности на универзитетите и студентските домови

За ЛЕГАЛ ТИНК
Здружение на правници ЛЕГАЛ ТИНК (ЗП ЛЕГАЛ ТИНК) e независна,
непрофитна организација основана во март 2018 година, која е
фокусирана на развој и јакнење на правната заедница со цел остварување
и ефикасна заштита на човековите права. ЗП ЛЕГАЛ ТИНК е активна
на национално ниво и се стреми кон промоција и унапредување на
концептотна владеење на правото и правната држава, подобрување на
правната сигурност и пристапот до правда за сите граѓани и поддршка и
професионален развој на младите и нивниот потенцијал.
Мисија
Мисијата на здружението е развој и јакнење на правната заедница со цел
остварување и заштита на човековите права, подобрување на правната
сигурност и остварување на принципот на владеење на правото.
Визија
Здружението на правници е организирано и способно да влијаее на
заштита и унапредување на човековите права и професионален развој
на младите правници.

За МОФ
Младински образовен форум е младинска заедница која создава простор
за дебата, слободно изразување и младинско организирање, охрабрува
активизам, ги штити и унапредува младинските права и политики. МОФ
ги остварува своите цели преку информирање, едукација, дискусија,
соработка и преку мотивирање и поддршка на младите.
МОФ е основанво 1999 година, а е активен на национално ниво,
спроведувајќи ги своите програмски активности во повеќе градови во
Република Северна Македонија преку МОФ центрите во: Скопје, Тетово,
Струга, Битола, Велес, Куманово, Прилеп, како и во други градови. Во
младинските клубови на МОФ на годишно ниво членуваат повеќе од
1000 корисници, кои се активни во програмските области: Дебата, Учиме
право и Медиа/Арт.
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Активностите на организацијата се реализираат преку четири програми:
Дебатна програма, Учиме право програма, Програма за истражување,
анализа и креирање младински и образовни политики и Програма за
младински активизам. Во рамките на организацијата функционира и
првото младинско интернет радио во Република Северна Македонија,
Радио МОФ.
Визијата на МОФ гласи:
Република Северна Македонија е интегрирано општество во кое
постои развиена критичка мисла, слобода на изразување и квалитетно
образование кое гради активни граѓани. Младите во Република Северна
Македонија се суштински вклучени во одлучување и спроведување
политики и се лидери во промоција на аргументирана дискусија и во
почитување на човековите права и слободи.

Листа на кратенки
ДСД – Државен студентски дом
СП – Студентски правобранител
ДПИ – Државен просветен инспекторат
НП – Народен правобранител
МОН – Министерство за образование и наука
УКИМ – Државен универзитет „Свети Кирил и Методиј“- Скопје
УГД – Државен универзитет „Гоце Делчев“– Штип
ЗВО – Закон за високото образование
6
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ВОВЕД
Запишувањето на факултет и влегувањето во академската заедница
само по себе претставува исклучително ново искуство за секој студент.
Студентите кои притоа ќе студираат надвор од своето место на живеење и
се сместуваат во студентските домови во Република Северна Македонија
имаат особено нови предизвици и искуства во овој период од нивниот
живот. Поради тоа, информирањето, осознавањето и разбирањето на
правата и обврските кои произлегуваат од новонастанатите односи
во кои влегува секој еден студент е нужно за нивното живеење и
дејствување како студенти и академски граѓани.
Студентите и станарите во студентските домови во Република Северна
Македонија со стекнување на статусот на студент и/или станар во
студентски дом влегуваат во договорни односи од кои произлегуваат
меѓусебни права и обврски. Сепак, студентите немаат можност
систематизирано да се инфомираат за нивните права и обврски и уште
побитно имаат ограничен пристап на информации каде да се обратат
за да побараат појаснување или помош кога правата им се повредени.
Мотивот зад овој прирачник е токму да ја пополни празнината од
недостаток на сублимирани информации, важни и релевантни за
студентите и станарите во студентските домови, со цел да им се олесни
пристапот до информации и можности за ефикасно остварување
на своите студентски права. Идејата на самиот прирачник е на едно
место да ги обработи релевантните теми за студирање и живеење во
студентски дом и да им го олесни пристапот до остварување и ефикасна
заштита на своите студентски права.
Во својата содржина прирачникот ги толкува релевантните законски и
подзаконски акти кои ги дефинираат правата, обврските и одговорностите
на студентите и стананарите во студентските домови и истовремено
нуди информации и совети за остварување и механизми на заштита
на нивните студентски и станарски права. Прирачникот ќе овозможи
студентите брзо, лесно и разбирливо да ги увидат и препознаат правата
и обврските кои ги имаат како студенти и станари во студентските
7
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домови, да ги осознаат сите механизмиза заштита на своите права и
можностите за пријава на евентуални повреди и злоупотреби. Притоа,
овој прирачник дава придонес и кон можноста студентите да препознаат
коруптивни дејствија во нивното опкружување во студентскиот дом, како
и начинот на кој можат да ги пријават коруптивните појави и можноста
за нивна заштита и анонимност во текот на целокупниот процес.
Откако ќе се прочита овој прирачник, очекувањата се дека студентите и
станарите во студентските домови ќе можат:
•

Да ги препознаат своите права и обврски, како дел од академската
заедница и студентите на некој од факултетите во Република
Северна Македонија;

•

Да ги препознаат своите права, обврски и одговорности како
станари во студентските домови;

•

Да знаат каде и како можат да се обратат во случај на повреда на
нивните студентски и/или станарски права;

•

Да можат подобро да препознаат коруптивни дејствија ако се
појават во нивното опкружување на факултет или во студентскиот
дом;

•

Да се запознаат со правниот институт „укажувач“ и да знаат кои
права ги уживаат како укажувачи.
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ПРВ ДЕЛ: СТУДЕНТ - ПРАВА И ОБВРСКИ ЗА СТУДИРАЊЕ
1.1. Јас студентот...
Образованието е човеково право од кое зависи иднината на поединецот, но и иднината на целото општество. Студентите и идните академски
граѓани како дел од еден образовен систем, а кои вооедно се и двигател
на едно општество, неопходно е да ги знаат законските решенија кои постојат во земјата, а коишто го регулираат нивниот статус како „студенти“
како и кои се правата, односно одговорностите и обврските кои произлегуваат од стекнувањето на статус на студент. Колку повеќе студентот ги
знае своите права, толку подобро и ќе ги заштити. Колку повеќе студентот ги знае своите обврски, толку подобро ќе стане одговорен академски граѓанин. Затоа, овој прирачДАЛИ ЗНАЕШ ДЕКА....
ник дава одговор на прашањата
кои се однесуваат на: како и каде Министерството за образование на
може да се аплицира за упис на својата официјална веб - страница
факултет, како се стекнува статусот објавува листа на акредитирани
на студент, кои се трошоците за универзитети и факултети во
студирањето, правилата за студи- Република Северна Македонија.
рање, кои се студентските права и Извор: www.mon.gov.mk
студентските обврски.

•

Како и каде да се аплицира за упис на факултет?

За запишување на прв, втор или трет циклус на студии на универзитетот, односно на самостојната висока стручна школа, институцијата треба
да објави јавен конкурс за упис на студенти, кој ги содржи сите потребни информации за студирањето (име на високообразовната установа и
негова адреса, назив на студиската програма, место на изведување на
студиската програма, времетраење на студиите, услови за запишување,
предвиден број на слободни места за запишување, постапки и рокови
за пријавување и за изведување на запишувањето на студиите, висината
на партиципацијата или школарината (доколку студентот е должен да
9
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ги плати). Исто така се објавуваат и информации на официјалната веб
- страница на универзитетот, односно факултетот кој е идниот избор на
студентот за тоа каде и како (на пр. дали се аплицира онлајн или физички) да се поднесат потребните документи за упис на факултетот.
•

Како се стекнува статусот на студент?

Статус на студент се стекнува со запишување на студентот на прв, втор
или трет циклус на студии на универзитетот, односно на самостојната,
висока стручна школа. Со стекнувањето на статус на студент, студентот
станува и член на академската заедница. Статусот на студент се докажува со студентска легитимација или индекс.
Она што треба да се знае за циклусите на студии е дека:
Првиот циклус на академски студии - додипломски студии:
 трае три или четири години;
 со неговото завршување се стекнуваат 180, односно 240 ЕКТС кредити (со завршување на додипломски студии кои траат три години
студентот се стекнува со 180 ЕКТС кредити, додека со завршување
на додипломски студии кои траат четири години студентот се стекнува со 240 ЕКТС кредити).
КОЈ МОЖЕ ДА СЕ ЗАПИШЕ НА ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ?
Согласно Законот за високото образование на прв циклус академски студии, како и на академски студии од областа на уметностите може да се
запише лице кое положило државна матура или меѓународна матура
или кое завршило четиригодишно средно образование според прописите кои важеле пред воведувањето на државната матура.
Студиите од втор циклус на академски студии - постдипломските студии:
 се организираат како студии кои траат една, односно две години
и со нивното завршување студентот се стекнува со 60 односно 120
ЕКТС кредити (со завршување на постдипломски студии кои траат
една година студентот се стекнува со 60 ЕКТС, додека со завршу10
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вање на постдипломски студии кои траат две години студентот се
стекнува со 120 ЕКТС);
 можат да траат и подолго од две години (ако е во согласност со
меѓународно прифатените стандарди за даден профил).
Докторските студии:
 траат најмалку три години и носат најмалку 180 ЕКТС кредити;
 Со јавната одбрана на докторскиот труд студентот се стекнува со
научен назив доктор на науки (dr.sc, PhD) односно доктор по уметности (dr.art).
•

Кои се трошоците за студирање?

Студентот склучува договор за студирање со Универзитетот каде се запишал, со кој договор подетално се утврдуваат меѓусебните права и обврски, висината на партиципацијата, односно школарината.
 Партиципацијата е износ на парични средства што го oпределува Владата на Република Северна Македонија кој се наплатува од
студентите запишани на јавна високообразовна установа, чие образование се финансира од Буџетот на Република Северна Македонија.
 Школарина е износ на парични средства за покривање на трошоците за студирање на студентот чие образование не се финансира
од буџетот на Република Северна Македонија и има обврска да го
плати на приватна или јавна високообразовна установа.
Со исполнување на условите за запишување предвидени во Законот за
високото образование, студентот може да се запише како:
I.

редовен студент во државна квота,

II. редовен студент со кофинансирање или
III. како вонреден студент.
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Универзитетот го запишува студентот како вонреден студент врз основа
на доставена изјава, во која студентот треба да ја наведе причината поради која бара да се запише со статус на вонреден студент.
Основана причина да се стекне статус на вонреден студент на универзитетот се смета: заснован работен однос, склучен договор за професионален спортски или културен ангажман, инвалидитет што
го оневозможува студентот да ја посетува наставата, потешка
долготрајна болест, статус на родител на дете што е на породилното отсуство.
Вонредните студенти се запишуваат според истите услови и критериуми
како и редовните студенти, а се рангираат на посебна ранг-листа.
Кои законски решенија ги регулираат прашањата за статусот на „студент“ и каде се регулираат правилата на студирање?
Законот за високото образование
прашањата за статусот како студент, кога лицето се стекнува со
ваквиот статус, кои се студентските права и студентските обврски,
како може да се заштитат студентските права, како и на кој начин
лицето како студент може да учествува во управувањето на факултетот на универзитетот на кој се
запишал и сите други прашања
кои се однесуваат на високото образование.

е правниот акт во кој се регулираат
ДАЛИ ЗНАЕШ ДЕКА....
Ваквите
правилници
можат
да се најдат на официјалната
страница на универзитетот каде
лицето се запишало како студент.
Правилниците се објавуваат во
универзитетско гласило, односно
универзитетскиот
билтен
на
универзитетот, каде лицето се
стекнало со статус на студент.

Уписните постапки и другите правила на студирање (студентскиот календар, испитниот режим, напредувањето, инклузивно со условите за
побрзо напредување, завршување на образованието, преминувањата
помеѓу студиските програми, повторувањето на семестарот, презапишувањето на предмети, односно условното напредување, продолжувањето на студиите по прекинувањето, паралелно, интердисциплинарно и
индивидуално студирање, признавање на испитите и другите студиски
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обврски положени на различни високообразовни установи и други правила поврзани со правата и должностите на студентите), покрај со Законот за високо образование, подетално се уредуваат и со општ акт
на универзитетот или на самостојната висока стручна школа (статут,
правилници, кодекси), а уште подетално со општ акт на единицата на
универзитетот (факултетот на кој студентот се запишал).
1.2. Студентот ги знае неговите студентски права
Студентот има право на:
 Квалитетни студии и образовен процес како што е предвидено со
студиските програми;
 Слободно да искажува мислења и ставови во текот на наставата и
другите активности на високообразовната установа;
 Да се изјаснува за квалитетот (да врши оценување) на наставата и
наставниците;
 Право на редовно студирање и статус на редовен студент и право
на вонредно студирање и статус на вонреден студент;
 Редовно да напредува, да се образува и да го заврши студирањето
под услови кои важеле при уписот;
 Да се запише и да има образование под еднакви услови утврдени
со закон, статут и студиска програма;
 Право на студентско организирање (членување во универзитетското или факултетското студентско собрание, како и други форми
на самоорганизирање, а сè со цел заштита на интересите на студентите);
 Учество во управувањето со високообразовната установа (на пример: преку претставниците кои студентот ги бира во универзитетското студентско собрание, во факултетското студентско собрание,
или во органите на високообразовната установа);
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 Да ги штити своите права и должности пред органите на високообразовната установа;
 Заштита на личноста на студентот од злоупотреба и заштита на
неговото достоинство.
Студентот има право и да:
 Студира истовремено на повеќе студиски програми од различни
специјалности и да изучува дополнителни курсеви;
 Да ги продолжи студиите на друга високообразовна установа ако
високообразовната установа на која е запишан престане со работа;
 Да ја користи библиотеката и базите на податоци, просторот, опремата (учебните помагала);
 Да учествува во научно-истражувачката, уметничката и стручната
дејност при што на студентот му се гарантираат авторски, пронаоѓачки и слични права и награди;
 Да избира и да биде избиран како претставник на студентите во
органите на високообразовните установи;
 Да користи услуги на студентскиот стандард (сместување, исхрана, здравствена заштита и друго), градски и меѓуградски превоз
според условите кои се утврдени со закон;
 Да ги користи универзитетските објекти за спортска и културна
дејност;
 Да преминува од една на друга високообразовна установа, односно од едни на други студии и при тоа да ги користи погодностите
на кредит системот;
 Да учествува во работата на студентските организации;
 Да учествува во формите на организирање на студентските организации утврдени со статутот на универзитетот;
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 Да ги продолжи студиите што ги прекинал под услови определени
со статутот на високообразовната установа;
 Да користи распуст не помалку од 60 дена во рамките на една календарска година,
 Да добива државни или други стипендии или да користи финансиски кредит за издршка за време на школувањето;
 Да остварува соработка со студентите во земјата и во странство и
 Да остварува и други права согласно со закон и со статутот на високообразовната установа.
Колку подобро студентот ги знае своите права, толку подобро ќе
може да ги заштити во случај да му бидат повредени или скратени.
1.3.

Студентот ги знае неговите студентски обврски и одговорности

Студентот има обврска да:
 ги исполнува задачите пропишани во студиските програми;
 ги почитува одредбите од Законот за високо образование, како и
статутот на високообразовната установа и другите правни акти;
 се придржува кон решенијата и одлуките на органите на самостојната високообразовна установа (универзитетот) и на нејзината единица (факултетот);
 да ги почитува авторските права на авторите на учебниците, монографиите и учебните помагала;
 да дејствува во согласност со студентскиот етички кодекс;
 плаќа надоместок за студирање (висината на надоместокот е во
зависност од тоа дали студентот се запишал како редовен студент
во државна квота, со кофинансирање или како вонреден студент)
и плаќање на надоместок и на други такси кои се утврдени со ценовникот на факултетот каде студентот се запишал;
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 биде присутен на настава (доколку е предвидено во студиската
програма, редовните студенти се должни да ги посетуваат, односно извршуваат сите облици на настава, утврдени со предметната
програма, за што добиваат соодветни поени).
Она што треба да се знае за етичкиот кодекс е:
Тој е подготвен и одобрен од страна на високообразовната установа
(универзитетот) на кој студентот студира, а секогаш е во согласност со
студентското претставување. Студентот кодексот може да го најде на
официјалната страница на универзитетот каде се запишал.
НЕКОИ ИНТЕРЕСНИ ИНФОРМАЦИИ....
Согласно статутот на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“:
Методиј“:
Непочитувањето на Кодексот се објавува во јавно гласило на
Универзитетот.
Универзитетот
Согласно статутот на Универзитетот „Гоце Делчев“:
Делчев“: Единиците на
Универзитетот имаат обврска на својата веб-страница задолжително
да го објават и етичкиот кодекс

Што доколку студентот не ги исполни студентските обврски?
Во текот на студиите, студентите мора да се придржуваат до законот,
Статутот на Универзитетот и на единицата, правилниците за условите,
критериумите и правилата за запишување и студирање на трите
циклуси на студии на Универзитетот, правилникот на Универзитетот и
на единицата за постапката и правилата за студирање, Правилникот на
Универзитетот за превенирање на фиксирање, умножување и продажба
на авторско дело без дозвола од авторот, односно издавачот, како и на
другите акти на Универзитетот и единиците.
За повреда на должностите и за неисполнување на обврските, по
спроведена дисциплинска постапка на студентот може да му се изрече
дисциплинска мерка и тоа во зависност од видот на дисциплинската
повреда (лесна или тешка дисциплинска повреда). Со статутите на
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Прирачник за студентските права и одговорности на универзитетите и студентските домови

универзитетите се уредуваат видовите на дисциплински повреди (кои
се сметаат за лесни, а кои се сметаат за тешки дисциплински повреди).
На пример во статутите на државните универзитети: Универзитетот
„Свети Кирил и Методиј“ и Универзитетот „Гоце Делчев“ најчесто како
лесни дисциплински повреди се сметаат:
◊ нарушување на јавниот ред и мир во текот на наставата;
◊ непристојно однесување спрема наставниците, соработниците
или другите
вработени, како и спрема студентите;
◊

регистрирање присуство на друг студент;

◊ небрежно однесување спрема имотот на Универзитетот, што
може да доведе до оштетување во проценет износ до сто евра во
денарска противвредност.
Како тешки дисциплински повреди пак најчесто се сметаат:
◊ користење направи за телефонска и електронска комуникација
во текот на испитите;
◊ препишување или давање каква било помош на друг студент во
текот на испитите;
◊ самоволно регистрирање заради добивање на бодови од
активност;
◊ недозволено носење на опрема за аудио и/или видео фиксирање
на авторско дело, вклучувајќи и приклучни мобилни телефони од
страна на студентите при изведувањето на предавањата, вежбите и
интерактивна настава;
◊ плагијаторство во форма на поднесување на туѓ семинарски труд
или дипломски труд во свое име или друга форма која требало да
биде изработена самостојно или во група во свое име;
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◊ физички напад со нанесување на лесна или тешка телесна
повреда;
◊

вербална или реална навреда на наставник или соработник;

◊ давање на неточни податоци на органите на Универзитетот,
односно единицата;
◊ неовластен упад во информатичкиот систем на Универзитетот,
односно единицата (веб-страница, електронски досиеја и слично);
◊ оштетувања на имот на Универзитетот во проценет износ над
сто евра во денарска противвредност, поради непридржување
кон пропишаните правила или безобѕирен однос кон имотот
на Универзитетот, како и присвојување напредмети што се во
сопственост на Универзитетот и
◊ повторени лесни дисциплински повреди.
Видови на дисциплински мерки кои можат да бидат изречени се:
опомена, јавна опомена и исклучување.
Дисциплинските мерки: опомена
и јавна опомена се изрекуваат за
лесните дисциплински повреди.

ДАЛИ ЗНАЕШ ДЕКА....
Постапката за дисциплинската одговорност се спроведува врз начелото на праведност и сослушување од страна на комисијата за
дисциплински мерки.

На пример доколку го нарушуваш
јавниот ред и мир на наставата
или
доколку
регистрираш
присуство на друг студент
може да ти биде изречена
дисциплинската мерка опомена или пак јавна опомена.

Дисциплинската мерка исклучување се изрекува за тешките
дисциплински повреди.
На пример доколку физички нападнеш некого, нанесувајќи му притоа
лесни или пак тешки телесни повреди, може да ти биде изречена
мерката исклучување. Таа се применува за учебната година во која е
изречена.
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При изрекување на дисциплинската мерка се води сметка за приспособување на изречената мерка соодветно на тежината на сторената дисциплинска повреда.

ВНИМАВАЈ!

•
Кој ја изрекува дисциплинската мерка?

Повторувањето на повеќе лесни
дисциплински повреди исто така Дисциплинските мерки ги изрекува
претставува тешка дисциплинска комисијата за дисциплински мерки
повреда
на единицата на универзитетот,
односно на самостојната стручна
школа. Во составот на дисциплинската комисија еден член делегираат
студентите на високообразовната установа на која е запишан студентот.
Комисијата е составена од 3 (три) члена.
Членовите имаат свои заменици. Изборот на замениците од редот на
наставниците, односно соработниците го врши наставно-научниот,
односно уметничкиот совет на единицата, а заменик-членот од редот на
студентите го избира студентското собрание на единицата.
• Како може да одлучи дисциплинската комисија?
Дисциплинската комисија со одлука може да одлучи:
◊ да го отфрли барањето за поведување на постапката поради
застареност;
◊ да го одбие барањето поради недостаток на докази за сторената
дисциплинска повреда или
◊ да изрече дисциплинска мерка.
Донесената одлука за изречената дисциплинска мерка се доставува
секогаш и до студентот на кој му е изречена дисциплинската мерка.
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•

Што доколку студентот не се согласува со одлуката на дисциплинската комисија?

Доколку студентот не се согласува со одлуката донесена од страна
на комисијата, студентот има право да поднесе приговор во рокот
предвиден со статутот на универзитетот на кој е запишан. Тој приговор
потоа во предвиден рок треба да го разгледаат наставно-научниот,
односно уметничкиот совет на единицата (факултетот) на кој е запишан.
НА ПРИМЕР:
Рокот за поднесување на приговор е 8 (осум) дена од приемот на
одлуката – согласно статутот на Универзитетот „Гоце Делчев“.
Рокот за поднесување на приговор е 15 (петнаесет) дена од приемот на
одлуката - согласно статутот на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“.
•

Кои одлуки може да ги донесе Научно-наставниот совет како второстепен дисциплински орган?

Наставно-научниот, односно научниот совет ја разгледува жалбата на
првата седница по поднесувањето на приговорот и може да донесе
одлука со која:
1. го потврдува решението за изрекување дисциплинска мерка
донесена од дисциплинската комисија;
2. ја отфрла жалбата како недозволена или ненавремена;
3. ја прифаќа жалбата како основана и го преиначува диспозитивот
на решението за изрекување дисциплинска мерка.
НЕ ЗАБОРАВАЈ! Прашањата кои се однесуваат на составот на
дисциплинската комисија, начинот и постапката за утврдување
на дисциплинската одговорност, мерките и условите под кои
дисциплинската мерка се изрекува и правото на заштита на студентот
се уредуваат со статуот на универзитот, а подетално со статутот на
единицата на универзитетот (факултетот) каде студентот се запишал.
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ВТОР ДЕЛ: МЕХАНИЗМИ ЗА ЗАШТИТА НА СТУДЕНТСКИТЕ ПРАВА
2.1. Студентски правобранител
2.1.1. Студентски правобранител
Студентски правобранител е орган на универзитетот којшто се грижи за
заштита на правата на студентите кога истите се повредени од страна на
некој орган на универзитетот или било кој член на академската заедница
во рамки на универзитетот.
•

Структура на студентскиот правобранител

Секој универзитет мора да има студентски правобранител којшто
делува и ги штити правата на студентите во рамки на универзитетот.
Секој факултет мора да има заменик–студентски правобранител којшто
делува и се грижи за правата на студентите во рамки на факултетот.
Првата инстанца за заштита на твоите студентски права е заменикот
студентски правобранител на твојот факултет.
•

Кој може да биде студентски правобранител или негов заменик?

Студентски правобранител и заменик студентски правобранители можат
да бидат само редовни студенти. Иако ЗВО не предвидува дополнителни
специфични критериуми кои треба да ги исполнува кандидатот за
студентски правобранител или негов заменик, сепак секој универзитет,
односно факултет, во рамки на своите Статути или други внатрешни акти
можат да утврдат и дополнителни критериуми.
Твојот универзитет или факултет може да утврди и дополнителни
критериуми за кандидатите кои сакаат да бидат студентски
правобранители или заменици студентски правобранители, како на
пример:
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-

поголема просечна оцена во текот на студиите,
кандидатот да биде запишан во определен семестар или
студиска година и сл.
За споредба, дел од државните универзитети, дополнителни критериуми
за студентски правобранител имаа утврдено во поранешните Статути
или Правилници во рамки на универзитетите, односно факултетите,
како на пример: кандидатот за студентски правобранител задолжително
мораше да биде студент на Правен факултет, мораше да има просечна
оцена остварена во текот на студиите од најмалку 7.00 или 8.00 (зависно
од Универзитетот), мораше да биде запишан во најмалку 3-ти семестар,
да поседува вештини за комуникација итн.
•

Како се избира студентскиот правобранител?

Универзитетското студентско собрание задолжително распишува
јавен конкурс за избор на студентски правобранител, а од пријавените
кандидати предлог за избор на студентски правобранител дава
Универзитетското студентско собрание до Сенатот на универзитетот, коj
го избира правобранителот со мнозинство гласови.

ʵ̖̦̌̏ ̡̨̡̦̱̬̭

˄̡̨̛̛̦̖̬̯̖̯̭̏̚
̡̨̭̯̱̖̦̯̭̔
̨̛̭̬̦̖̍̌

ʽ̡̣̱̔̌ ̌̚ ̨̛̬̍̚
̦̌ ̡̛̭̯̱̖̦̯̭̔
̨̛̪̬̬̦̯̖̣̌̏̍̌

22

ʿ̨̬̖̣̔̐ ̌̚
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•

Како се избираат замениците студентски правобранители?

За избор на заменик студентски правобранител задолжително се
распишува јавен конкурс, а изборот го прави факултетското студентско
собрание.
Секој факултет мора да има заменик студентски правобранител.
Заменикот студентски правобранител на твојот факултет е првата
инстанца на која можеш да се обратиш, доколку се повредени твоите
студентски права.

ʵ̖̦̌̏ ̡̨̡̦̱̬̭

•

ˇ̡̡̨̱̣̯̖̯̭̌
̡̨̭̯̱̖̦̯̭̔
̨̛̭̬̦̖̍̌

ʽ̡̣̱̔̌ ̌̚ ̨̛̬̍̚
̦̌ ̡̛̭̯̱̖̦̯̭̔
̨̛̪̬̬̦̯̖̣̌̏̍̌

Времетрање на мандатот на студентски правобранител

Студентскиот правобранител и замениците студентски правобранители
имаат мандат од две (2) години, без право на реизбор. Еден студент,
само еднаш може да биде студентски правобранител или негов заменик
и на оваа функција не може да биде повеќе од две (2) години.
•

Како може да се разреши студентскиот правобранител или негов
заменик?

Постапка за разрешување на студентскиот правобранител може да
покрене Универзитетското студентско собрание, а конечната одлука
за разрешување ја донесува Сенатот на Универзитетот, со мнозинство
гласови, исто како и за неговиот избор.
Постапка за разрешување на заменикот студентски правобранител
може да покренат:
-

Студентскиот правобранител или

-

Членовите на факултетското студентско собрание или

-

1/10 од вкупниот број на запишани студентите на факултетот
каде што е избран и делува заменикот студентски правобранител
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Одлуката за разрешување на заменикот студентски правобранител ја
носи факултетското студентско собрание коешто го избрало.
•

Надлежности на студентскиот правобранител

Доколку твоето право како студент е попречено или повредено од страна
на професор, асистент или стручен соработник или пак, од страна на
колега – студент, тогаш студентскиот правобранител е првото место на
кое треба да се обратиш за да го заштитиш твоето право.
•

Како постапува студентскиот правобранител и неговите заменици?

Студентскиот правобранител и замениците студентски правобранители
постапуваат на два начини:
-

по барање на студент или

-

по сопствена иницијатива.

По сопствена иницијатива студентскиот правобранител и замениците
студентски правобраниели можат да постапат, доколку самите увиделе
дека е повредено правото на некој студент од страна на органите на
универзитетот, односно факултетот или од страна на друг член на
академската заедница на универзитетот или факултетот.
Органите на универзитетот или факултетот се должни да постапат по
укажувањата на студентскиот правобранител или неговите заменици.
•

Како да се обратам до студентскиот правобранител?

Секој студент може да се обрати до студентскиот правобранител или негов
заменик со поднесување на барање во писмена форма, електронски
преку електронска пошта или усно во директна комуникација со
студентскиот правобранител или заменикот студентски правобранител.
•

Како известува студентскиот правобранител и неговите заменици
за нивната работа?

Студентскиот правобранител и замениците студентски правобранители
се должни најмалку еднаш годишно да поднесат извештај за својата
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работа. Студентскиот правобранител извештајот го поднесува до Сенатот
на Универзитетот, додека замениците студентски правобранители
овој извештај го поднесуваат до факултетските студентски собранија и
Наставно – научните совети на факултетите на коишто делуваат.
Вообичаено извештаите за работата на студентскиот правобранител и
неговите заменици треба да бидат јавно достапни, а секој студент има
право на пристап до овие извештаи. Доколку извештаите не се достапни
на веб-страните на универзитетот, факултетот или студентските
собранија, секој студент може да испрати барање за слободен пристап
до информации од јавен карактер до факултетот, односно универзитетот
и да ги добие извештаите.

Државен просветен инспекторат

2.2.

Државниот просветен инспекторат е институција која врши надзор на
квалитетот на образованиот процес и ефективноста, како и надзор над
примена на законите и другите прописи во областа на образованието.
Во главно, Државниот просветен инспекторат врши надзор на:
-

Исполнување на образовните стандарди;

-

Евалуација на работата на воспитно-образовните установи;

-

Примена на законите и другите прописи и акти.

Инспекцискиот надзор го вршат државни просветни инспектори.
Во високото образование, просветниот инспекторат е надлежен да прави
инспекциски надзор над примената на законите во високо-образованата
и научна дејност, но и над извршување на законите и другите прописи и
акти со кои се уредуваат студентските и ученичките домови.
Поспецифично, државниот просветен инспекторат во делот на виското
образование и студентските домови е надлежен за да врши надзор над:
-

Постоење на условите за вршење на дејноста на
високообразовните и научните установи, како и на студентските
домови;

-

Постапка за избор во наставни, наставно – научни, научни и
соработнички звања;
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-

Спроведување на конкурсот за запишување на студенти и
конкурсот за сместување на студенти во студентските домови;

-

Примена на нормативите за бројот и големината на групата на
редовни студенти во високообразованите установи;

-

Постапката за донесување на студиските програми во високото
образование;

-

Примена на законската регулатива во високото образование и
научните установи;

-

Примена на законската регулатива од областа на забрана и
спречување на вршење на нерегистрирана дејност во високо –
образовните установи и во научните установи.

Субјектот над кој се врши надзорот е должен во рок од 15 дена од
поднесеното барање за надзор да ги достави податоците кои се бараат
и да овозможат да биде направен надзорот.
Во случај на сомневање дека постојат неправилности во однос на погоре
наведените наоди кои спаѓаат во доменот на надзор на Државниот
просветен инспекторат, можеш да побараш од Државниот просветен
инспекторат да изврши вонреден надзор.
Вонреден надзор може да се изврши по основ на иницијатива од страна
на: ученици, студенти, родители, Совет на родители, вработени во
воспитно – образовната установа и од други граѓани.
◊ До ДПИ можеш да се обратиш и доколку сметаш дека твојот
факултет или студентски дом не ги применува правилно законите и
подзаконските акти (статутот, куќниот ред итн.).
◊ До ДПИ можеш да се обратиш и доколку некој вработен,
наставник или соработник на твојот факултет или во твојот студентски
дом е зависник од дрога или алкохол, или им продава на студенти,
или пак, наведува студенти на конзумирање на дрога или алкохол.
◊ До ДПИ можеш да се обратиш и доколку сметаш дека надлежните
вработени и одговорни лица во твојот факултет или студентски дом
не преземаат мерки за спречување на студентите од уживање на
26

Прирачник за студентските права и одговорности на универзитетите и студентските домови

дрога или алкохол, или доколку знаеле дека има ваква појава во
факултетот, односно студентскиот дом.
◊ До ДПИ можеш да се обратиш и доколку некој вработен,
професор или одговорно лице во студентскиот дом ти врши психичко
и физичко насилство тебе или на некој твој колега или колешка.
◊ До ДПИ можеш да се обратиш и доколку сметаш дека се прави
повреда при наплатата и распределбата на финансиските средства
во твојот студентски дом или факултет.
Откако ДПИ ќе направи надзор, истиот мора да состави записник и со
решение да определи мерки за отстранување на неправилностите во
рок кој не може да биде подолг од осум дена.
По утврдениот рок, ДПИ може да направи контролен надзор.
•

Како да го контактирам Државниот просветен инспекторат?

До Државниот просветен инспекторат можеш да поднесеш претставка
или барање за да изврши надзор преку Одделението за инспекциски
надзор во високото образование, научните институти, ученичките и
студентските домови.
Контакт информации:
Електронска пошта на ДПИ: dpi@mon.gov.mk
Контакт информации можат да се најдат на www.dpi.mon.gov.mk.
Одделението за инспекциски надзор во високото образование,
научните институти, ученичките и студентските домови:
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ʰ̥̖ ̛ ̛̪̬̖̥̖̚

ˇ̶̡̛̱̦̠̌

˃̴̨̖̣̖̦

ʿ̬̖̬̔̌̐ ʰ̡̛̛̣̖̭̏

ˁ̨̡̛̖̯̦̏ – ̬̙̖̦̔̌̏ 070 310 760

ʫ̡̨̡̣̖̯̬̦̭̌ ̨̪̹̯̌

predrag.ilievski@mon.gov.mk

̨̪̬̭̖̯̖̦̏
̡̨̛̦̭̪̖̯̬
ʦ̖̭̦̌

ʺ̡̛̣̖̭̌ ˁ̨̡̛̖̯̦̏ – ̬̙̖̦̔̌̏ 070 310 696

ʻ̡̨̡̛̭̏̌

vesna.mileska.nikovska@mon.gov.mk

̨̪̬̭̖̯̖̦̏
̡̨̛̦̭̪̖̯̬

ʯ̨̬̦̌ ˀ̡̛̛̭̯̖̭

ˁ̨̡̛̖̯̦̏ – ̬̙̖̦̔̌̏ 070 310 325

zoran.risteski@mon.gov.mk

̨̪̬̭̖̯̖̦̏
̡̨̛̦̭̪̖̯̬
ˈ̛̛̬̭̯̦̌

ˁ̨̡̛̖̯̦̏ – ̬̙̖̦̔̌̏ 070 310 583

ʵ̨̨̡̦̭̏̌̏̌

̨̪̬̭̖̯̖̦̏

h.jovanoska@yahoo.com

̡̨̛̦̭̪̖̯̬
ˁ̦̖̙̦̌̌ ʻ̨̡̠̭̌̔̏̌

ˁ̨̡̛̖̯̦̏ – ̬̙̖̦̔̌̏ 070 311 380

snenajdovska@yahoo.com

̨̪̬̭̖̯̖̦̏
̡̨̛̦̭̪̖̯̬
ʪ̛̦̖̣̌̌ ʶ̨̡̛̬̭̏̌

ˁ̨̡̛̖̯̦̏ – ̬̙̖̦̔̌̏ 070 246 792

daniela.kirovska@mon.gov.mk

̨̪̬̭̖̯̖̦̏
̡̨̛̦̭̪̖̯̬
ʺ̠̌̌ ˁ̨̨̡̯̠̦̭̌̏̌

ˁ̨̡̛̖̯̦̏ – ̬̙̖̦̔̌̏ /

majastojanovska75@yahoo.com

̨̪̬̭̖̯̖̦̏
̡̨̛̦̭̪̖̯̬
ʺ̵̱̥̖̌̔ ˃̛̛̬̌

ʦ̛̹ ̴̬̖̖̬̖̦̯

076 446 110

muhamed.tairi@mon.gov.mk

ʪ̛̖̦̚ ʽ̛̭̥̦̌

ʿ̨̥̣̌̔ ̨̨̡̛̭̬̯̦̌̍

/

Deniz_osmani@yahoo.com

ʰ̨̬̏̚: ʦ̖̍- ̶̛̭̯̬̦̌̌ ̦̌ ʪ̨̛̬̙̦̯̌̏ ̨̪̬̭̖̯̖̦̏ ̡̨̛̦̭̪̖̯̬̯̌ (www.dpi.mon.gov.mk)

2.3. Народен правобранител
Народниот правобранител е една од институциите каде може да се
обрати секој граѓанин, доколку за да ги заштити своите уставни и законски
права кога истите им се повредени со акти, дејствија или пропуштање на
дејствија од органите на државната управа, органите на општините и од
други органи и организации што имаат јавни овластувања.
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Покрај ова, Народниот правобранител презема и мерки за заштита
на принципите на недискриминација и правична застапеност на
припадниците на заедниците во органите на државната власт, општините
и јавните установи и служби.
Како студент, кај Народниот правобранител можеш да побараш
заштита на твоите права од областа на образованието, како на пример:
повреда на правата при упис во сите образовни институции, односот
на професорите кон студентите, добивање на стипенди и кредити,
сместување и услови во студентските домови и сл.
Покрај ова, кај Народниот правобранител можеш да побараш заштита
од дискриминација по било кој основ, со која си се соочил за време на
студирањето или твојот престој во студентскиот дом.
•

Како може да ми помогне Народниот правобранител?

Кога Народниот правобранител ќе констатира дека ти се повредени
уставни и законски права или пак се направени други неправилности,
тој може:
◊ да даде препораки, мислења, предлози и укажувања како да се
отстранат констатираните повреди;
◊ да предложи повторно да се спроведе определена постапка
согласно законот;
◊ да покрене иницијатива за дисциплинска постапка против
службено или одговорно лице и
◊ да поднесе барање до надлежен јавен обвинител за покренување
постапка заради утврдување на кривична одговорност.
•

Како можам да се обратам до Народниот правобранител?

Секој граѓанин може да се обрати до Народниот правобранител и да
поднесе претставка (поплака, жалба) која може да ја достави:
◊ лично во канцеларијата на Народниот правобранител,
◊ по пошта,
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◊ усно на записник кај Народниот правобранител,
◊ по телефакс или
◊ по електронска пошта.
Народниот правобранител може и самоиницијативно да покрене
постапка, но за продолжување на постапката ќе му треба твоја согласност,
како граѓанин чие право е повредено.
Претставката нема посебна форма, може да биде напишана и со ракопис
и за поднесување на претставката не се плаќа такса.
•

Како да контактирам со Народниот правобранител?

Кај Народниот правобранител може да се обратите лично во
Канцеларијата на Народниот правобранител во Скопје, како и во
подрачните канцеларии во Тетово, Кичево, Штип, Струмица, Битола и
Куманово.
Контакт информации:
Канцеларија на Народен правобранител
ул. „Македонија“ бр. 19 (зграда на ТД „Макошпед”)
тел: 02 3129 335; факс: 02 3129 359
e-mail: contact@ombudsman.mk

НЕ ЗАБОРАВАЈ...
Народниот правобранител може да ти помогне доколку на некој начин
ти е повредено правото при упис на факултет.
Народниот правобранител може да ти помогне и доколку ти е
повредено правото да добиеш стипендија од Министерството за
образование и наука.
Народниот правобранител може да ти помогне и доколку ти е
повредено правото на сместување во студентскиот дом.
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ТРЕТ ДЕЛ: СТУДЕНТСКИ ДОМ И СМЕСТУВАЊЕ ВО
СТУДЕНТСКИ ДОМОВИ
Студентскиот стандард опфаќа пошироки аспекти од животот на
студентите преку кои треба да се обезбеди достоинствен живот и
задоволување на потребите на студентите во текот на студирањето.
Студентски стандард подразбира обезбедување на сместување, исхрана,
школарина и стипендии, но и задоволување на работните, културните,
информативните и спортско – рекреативните и други заеднички потреби
на студентите.
Во Република Северна Македонија, студентскиот стандард е законска
материја и се регулира со Законот за студентски стандард. Одговорен
орган за спроведување на законот и сите прописи кои произлегуваат врз
основа на овој закон е Министерството за образование и наука.
Надзорот над спроведувањето на законот и прописите за студентски
стандард го прави Министерството за образование и наука и Државниот
просветен инспекторат.
Студентскиот стандард во главно се остварува со студентските домови.
Студенткиот стандард во оваа смисла го подразбира сместувањето,
капацитетите и стандардите во студентските домови, собите на
студентите и заедничките простории, но и исхраната и квалитетот на
студентските оброци. Студентскиот стандард подразбира сместување на
студентите во соба која задоволува определени пропишани стандарди
кои ќе ги задоволат потребите на еден студент, што подразбира топла
вода, пристојни услови за учење и хигиена, греење итн. Студентскиот
стандард подразбира и добивање на редовни оброци со квалитетна
храна која ќе ги задоволи дневните потреби на студентите.
Студентскиот стандард подразбира и достапна цена за користење на
услугите во студентските домови, грижа за здравјето на студентите и
овозможување на културно – забавни, спортско – рекреативни и други
активности во текот на нивното школување. Ова значи дека студентскиот
стандард генерално поставува правила и стандарди за живот, грижа и
престој на студентите во текот на нивното студирање.
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Сите овие аспекти на студентскиот стандард подетално се разработени
подолу во овој прирачник.
Покрај ова, студентскиот стандард содржи аспекти и во однос на
државното стипендирање на студентите. Државното стипендирање
се воспоставува со цел да се откријат и поттикнат талентираните и
вредни студенти од различни области на науката, техниката, културата,
уметноста и спортот. Министерството за образование и наука е
одговорно министерство за распишување на јавен оглас за стипендии
и донесување на одлука за стипендирање на одреден број на студенти.
Основни критериуми за доделување на стипендии се:
-

Постигнатиот успех во студирањето;

-

Студиската програма во која е запишан студентот и

-

Материјалните можности на студентите и нивните семејства.

3.1. Што е студентски дом?
Студентските домови се установи коишто се основаат за да се остварат
интересите и потребите за престој на студентите кои студираат надвор
од нивното место на живеење.
На пример, во студентски дом во Скопје можат да престојуваат студенти
кои студираат во Скопје, а живеат во Битола, Штип, Охрид, Берово или
било кој друг град што не е Скопје.
Како установи наменети за студентите, студентските домови на
студентите им обезбедуваат:
◊ сместување,
◊ исхрана,
◊ грижа за нивното здравје,
◊ културно – забавни активности,
◊ спортско - рекреативни и
◊ други активности.
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Во студентскиот дом не смее да се истакнуваат верски и партиски
обележја, а е забрането и верско образование и верско и политичко
дејствување и организирање.
Студентските домови можат да бидат државни и приватни.
Во Република Северна Македонија во 2020 има распишано јавен конкурс
за десет (10) студентски домови (под еден субјект – ДСД „Скопје“ спаѓаат
повеќе студентски домови), од кои седум (7) се државни, а три (3) се
приватни студентски домови. Вкупниот сместувачки капацитет во сите
студентски домови изнесува 5.419 легла.1
ˁ̡̛̯̱̖̦̯̭̔ ̨̥̔

ʺ̨̖̭̯

ˁ̯̯̱̭̌ (̬̙̖̦̔̌̏/̛̪̬̯̖̦̏̌)

ʪˁʪ „ˁ̡̨̪̠̖“

ˁ̡̨̪̠̖

̬̙̖̦̔̌̏

-

„ʧ̶̨̖ ʪ̸̖̣̖̏“

ˁ̡̨̪̠̖

̬̙̖̦̔̌̏

-

„ʶ̱̥̦̌̚ ʵ̴̨̨̡̛̛̭̭̏ - ʿ̛̯̱“

ˁ̡̨̪̠̖

̬̙̖̦̔̌̏

-

„ˁ̛̯̏ ʻ̨̱̥̌̏“ – ̯̬̖̯̌ ̬̐̌̔̌̚

ˁ̡̨̪̠̖

̬̙̖̦̔̌̏

-

„ˁ̛̯̏ ʻ̨̱̥̌̏“ – ̨̛̦̏ ̡̛̬̍̌̌

ˁ̡̨̪̠̖

̬̙̖̦̔̌̏

ʪˁʪ „ʿ̨̛̖̣̦̠̌̐̌“

ˁ̡̨̪̠̖

̬̙̖̦̔̌̏

ʪˁʪ „˃̨̥̖ ˁ̴̨̡̛̯̖̦̭̌̏ ˁ̢̛̖̦“

ˁ̡̨̪̠̖

̬̙̖̦̔̌̏

ʪˁʪ „ʶ̸̨̨ ˀ̶̛̦̌“

ʥ̨̛̯̣̌

̬̙̖̦̔̌̏

ʪˁʪ „ʻ̡̨̛̣̌ ʶ̬̖̌̏“

ʽ̵̛̬̔

̬̙̖̦̔̌̏

ʪˁʪ „ʽ̬̖̔ ˋ̨̪̖̣̌“

ʿ̛̬̣̖̪

̬̙̖̦̔̌̏

ʪˁʪ „ʥ̢̬̌̌ ʺ̶̨̛̛̛̣̦̌̔̏“

ˌ̛̯̪

̬̙̖̦̔̌̏

ʿˁʪ „ʽ̌̌̚“

ˌ̛̯̪

̛̪̬̯̖̦̏̌

ʿˁʪ „ˈ̡̨̛̛̣̠̦̌̔̏“

ˌ̛̯̪

̛̪̬̯̖̦̏̌

ʿˁʪ „ʸ̨̨̭̐“

ˌ̛̯̪

̛̪̬̯̖̦̏̌

1 Извор: Конкурс за прием на студенти запишани на додипломски студии
во државните студентски домови и други објекти за сместување во РМ за
студиската 2020/2021 година.
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Секој државен студентски дом има Управен орган, како надлежен орган
на управување и директор, како раководен орган.
Управниот одбор во државен
ДАЛИ ЗНАЕШ ДЕКА....
студентски дом е составен
од 7 члена и тоа: тројца (3)
Еден член на Управниот одбор
претставници од основачот
во твојот студентски дом е од
(Владата), двајца (2) од редот
Студентското собрание на твојот
на вработени во домот,
Универзитет.
еден (1) претставник од
универзитетското студентско собрание и еден (1) претставник од
универзитетот каде што студентскиот дом е придужна членка.
Сите членови на Управниот одбор на студентскиот дом, вклучително и
претставникот од универзитетското студентско собрание имаат еднакви
права, можности и одговорности во работата на Управниот одбор,
вклучително и правото на глас при донесување на одлуки. На овој начин,
студентите имаат свој глас во управувањето на студентскиот дом и при
донесувањето на одлуки и внатрешни акти и прописи од интерес за
работата на студентскиот дом и животот на студентите – станари во него.
Управниот одбор е надлежен за донесување на Статут и годишна
програма на студентскиот дом, куќен ред на студентскиот дом, годишни
извештаи и финансиски планови, предлог на директор на студентскиот
дом, но и предлог на цени за сместување и исхрана, а одлучува и по
приговори и жалби на вработените и на студентите во студентскио дом.
Директорот на студентскиот дом е раководен орган кој е одговорен за
законитоста во работата и материјално – финансиското работење на
студентскиот дом. Директорот го избира и разрешува Министерот за
образование и наука, по предлог на Управниот одбор на студентскиот
дом, којшто претходно задолжително објавува јавен оглас за избор на
директор.
Кај приватните студентски домови, изборот и разрешувањето на
директорот го прави основачот.
Секој студентски дом има своја годишна програма за работа со која се
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утврдува работата во текот на студиската година. Годишната програма
ја предлага директорот, а ја донесува Управниот одбор на студентскиот
дом, најдоцна до 1 ноември во тековната година.
Студентите во државните студентски домови имаат свој претставник
во Управниот одбор на студентскиот дом, преку Универзитетското
студентско собрание, со што можат да влијаат на годишната програма
на домот.
ОВА МОЖЕ ДА ТЕ ИНТЕРСИРА...
Студентските домови, нивната работа и приемот на студенти во
студентски дом се уредени во следниве акти:
• Законот за студентски стандард;
• Правилникот за начинот на прием на студенти во државните
студентски домови;
• Статутите на секој студентски дом и
Внатрешни правилници и куќниот ред на студентските домови.

3.2. Прием во студентски дом
•

Кој има право на престој во студентски дом?

Право да престојува во студентски дом има секој редовен студент, кој
се школува надвор од местото на живеење под еднакви услови кои се
утврдени со Законот за студентски стандард.
Во државните студентски домови, право на сместување и исхрана имаат
сите редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус
на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во
државата, кои се школуваат надвор од местото на живеење.
Студентите кои ги исполнуваат следниве услови можат да аплицираат за
сместување во студентски дом:
- редовни студенти запишани на факултети кои имаат помалку од
осум семестри, а не повторувале студиска година или
- редовни студенти запишани на факултети кои имаат осум
семестри, а не повторувале повеќе од една студиска година или
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-

•

Кога немаш право на сместување во студентски дом?
-

-

-

•

редовни студенти запишани на факултети кои имаат над осум
семестри, а не повторувале повеќе од две студиски години.

Ако по втор пат си запишан како апсолвент – НЕМАШ право да
конкурираш на конкурсот за прием на студенти во студентските
домови.
Ако си го нарушил куќниот ред во студентскиот дом и ти е
изречена воспитна мерка за забрана на користење на услугите на
студентскиот дом – НЕМАШ право да конкурираш за сместување
во било кој од студентските домови додека трае времето
изречено во определената воспитна мерка.
Ако ги немаш подмирено обврските кон студентскиот дом повеќе
од еден (1) месец – НЕМАШ право да конкурираш во било кој
студентски дом.

Која е постапката за прием во студентски дом?

За прием во студентски дом, задолжително се објавува јавен конкурс во
средствата за јавно информирање и тоа секоја година, најдоцна до 15
јули.2
Јавен конкурс задолжително се објавува и за прием во државен, но и за
прием во приватен студентски дом. Министерството за образование и
наука како надлежно министерство го распишува јавниот конкурс.
Основни критериуми за прием на студентите во студентски дом се
следниве:
- Успех во учењето;
- Редовност во студирањето и
- Семејно – материјална положба на студентот.
Јавниот конкурс задолжително мора да содржи број на расположливи
места, потребни документи за пријава, рокови за пријавување на
конкурсот и рокот за сместување во студентскиот дом.

2 Чл. 24 ст. 2 од Законот за студентски стандард (Сл. весник на Република
Македонија бр. 15/13; 120/13; 41/14; 146/15; 30/16; 178/16).
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•

Расположливи места и услови за сместување:

За секој студентски дом во јавниот конкурс задолжително се наведува
бројот на расположливи места за секоја академска година.
Расположливите места во студентскиот дом се распределени во три
групи и тоа:
1) Прва група – 40% од вкупниот број на расположливи места се
наменети за студентите за кои вкупните приходи во семејството
се до нето минималната плата во државата и тоа за следните
категории на студенти:
- Деца без родители и родителска грижа,
- Деца со посебни потреби,
- Деца на корисници на социјална парична помош и постојана
парична помош,
- Деца на самохран родител,
- Деца на невработени родители и
- Деца на корисници на надоместок по основ на престанок на
работен однос од деловни причини.
За студентите – деца без родители и родителска грижа и деца
со посебни потреби, вкупните приходи во семејството можат
да бидат и над минималната плата во државата, при што при
бодувањето добиваат до 100 бода, во зависност од успехот
во учењето и/или должината на времетрање на примање на
социјалната парична помош и постојаната парична помош.
За студентите – деца на самохран родител, деца на невработени родители
и деца на корисници на надоместок по основ на престанок на работен
однос од деловни причини, вкупните приходи во семејството можат да
бидат и над минималната плата во државата, при што при бодувањето
добиваат 50 бода и се бодираат до 50 бода за семејно – материјална
положба на студентот.
2) Втора група – 25% од вкупниот број на расположливи места се
наменети за студентите кои постигнале особено висок успех во
учењето.
3) Трета група – 35% од вкупниот број на расположливи места се
наменети за сите останати редовни студенти од прв циклус на
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студии во државните и приватните универзитети кои не спаѓаат
во ниту една од претходните две групи.
20% од вкупниот број на расположливи места се за т.н. „бруцоши“,
односно за студентите кои за прв пат ќе бидат запишани на прв циклус
на студии.
• Начин на поднесување на барање:
За прием во државен студентски дом, студентите поднесуваат
електронска пријава, која е достапна на веб - страната на Министерството
за образование и наука.
•

Кои документи ти се потребни за да аплицираш за сместување во
студентски дом?

Студентите кои аплицирале со електронска пријава и ги исполнуваат
критериумите од објавениот јавен конкурс треба до МОН да ги достават
следните документи:
1) Молба со платена административна такса од 50 денари,
2) Идентификационен број од успешно пололнета електронска
пријава,
3) Потврда за редовен студент,
4) Испечатена електронска пријава заради проверка на податоците,
5) Уверение со бројот на предвидени и положени испити од
претходните студиски години,
6) Заверен образец „УППИ“,
7) Изјава за семејната положба на студентот, односно неговото
потесно семејство,
8) Изјава за идентичнот на податоците,
9) Изјава од родител – старател за целосно подмирување на
трошоците за смествање и исхрана во студентскиот дом,
10) Изјава за согласност за дополнителен избор на студентски дом
(во случај да се пополни капацитетот во избраниот студентски
дом),
11) Потврда за остварена плата на вработените членови на
семејството за месец јуни од тековната година, или доколку
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платата за јуни не е исплатена, да се достави потврда за
последната исплатена плата и тоа:
◊
за родители вработени во државните и јавни установи –
потврда за плата заверена од овластен орган;
◊
за родители вработени во приватни фирми – потврда за
плата и заверена декларација за прием на платата;
◊
за пензионираните членови на семејството – документ
за висина на пензија-чек;
◊
за разведени родители – доказ за разводот и доколку
кандидатот прима алиментација истата да се прикаже како
месечен приход;
◊
за корисници на социјална помош – последно решение
или последен чек;
◊
за инвалидитет-лекарскабелешка;
◊
за браќа/сестри на кандидатот, кои се ученици/студенти
– потврда од училиштето, односно факултетот или друга
институција;
12) За студентите запишани за прв пат во прва година – копија
од диплома за завршено средно образование и потврда за
запишани редовни студии (или документ кој докажува дека се
примени на факултет);
13) За студентите без родители и родителска грижа – потврда од
надлежен Центар за социјални грижи или од домот каде што се
згрижени со кои се докажува дека се деца без родители;
14) За студентите категоризирани како лица со посебни потреби
– наод и мислење за видот и степенот на попреченоста во
физичкиот или психичкиот развој и специфични потреби,
издадена од надлежна установа;
15) Изјава за користење на личните податоци на кандидатот и
неговото потесно семејство (родители/старатели, браќа, сестри)
со која студентот – кандидат се сложува МОН по службена
должност да ги обезбеди потребните документи од одредени
институции со кои има склучено договор за соработка.
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Како резултат на оваа изјава, МОН по службена должност ќе ги
обезбеди следниве документи:
◊ Уверение од Управата за јавни приходи, за остварени
приходи по разни основи за претходната година (приходи
од самостојна дејност, приходи од вршење земјоделска
дејност, приходи од имот и имотни права, приходи од
капитал, капитални добивки, добивки од игри на среќа и
други наградни игри, други приходи) за двајцата родители старатели на кандидатот поединечно и за самиот кандидат;
◊ потврда дека се невработени или примаат/не примаат
паричен надоместок невработените членови на потесното
семејство од Агенцијата за вработување на Република
Северна Македонија;
◊

извод на родени за брат/сестра под шест годишна
возраст, како и извод на умрените за починат родител од
Управата за водење на матични книги и
◊
•

Уверение за државјанство на Република од МВР.

Важни рокови:
◊ 15 јули – краен рок за објавување на јавен конкурс за запишување
на студенти во студентските домови.
◊ Најдоцна во рок од осум (8) дена од завршувањето на
електронското пријавување во рокот утврден во конкурсот –
кандидатите ги доставуваат потребните документи до МОН.
◊ Најдоцна во рок од 60 дена од приемот на барањето – МОН
одлучува за поднесените барања за сместување во студентски дом.
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•

Цена за сместување

Цената за сместување и исхрана во државните студентски домови се
утврдува врз основа на реалните трошоци во согласност со утврдени
нормативи и стандарди за ваков вид на услуги.
Висината на цената се утврдува во Програмата за остварување и развој
на дејноста студентски стандард, која ја донесува Владата на РМ.
На пример, во 2019 година, цената била утврдена на следниов начин:
6.820 денари по студент, од кои со 3.410 денари партиципира МОН.
Висината на цената во приватните студентски домови ја утврдува органот
којшто го определил основачот.
МОН учествува до 50% од утврдената цена за сместување и исхрана и во
државните и во приватните студентски домови со кои МОН има склучен
договор, при што разликата до вкупниот износ ја плаќа студентот
којшто е корисник на услугата.
МОН целосно ја плаќа цената за сместување и исхрана и во државните
и во приватните студентски домови за студентите – деца без родители
и родителска грижа, деца со посебни потреби, деца на невработени
родители, деца на самохрани родители, деца на корисници на социјална
парична помош и постојана парична помош и деца на корисници на
надоместок по основ на престанок на работниот однос од деловни
причини, освен за деца на самохрани родители, деца на невработени
родител и деца на корисници на надоместок по основ на престанок
на работниот однос од деловни причини за кои вкупните приходи на
семејството се над минималната плата утврдена во државата.

3.3. Права на студентот – станар во студентски дом
Правата, обврските и одговорностите на студентите во студентски дом
се уредуваат со договорот за користење на услуги помеѓу студентот –
станар и студентскиот дом, којшто задолжително се склучува во писмена
форма.
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Ако си студент – станар во студентски дом, тогаш ги имаш следниве
права:
-

Право на сместување,

-

Право на исхрана и

-

Право на учество во работата на Советот на станари.

Што е Совет на станари?

ДАЛИ ЗНАЕШ ДЕКА....

Советот на станари е еден
вид претставничко тело на
студентите – станари во
студентскиот
дом
којшто
треба да ги застапува нивните
интереси
во
рамки
на
студентскиот дом.

Секој државен студентски дом треба
да има Совет на станари кој ќе ги
застапува твоите интереси како
станар во домот и ќе дава предлози
за подобри услови во студентскиот
дом.

Секој државен студентски дом треба да има совет на станари којшто го
сочинуваат претставници од студентите – станари во студентскиот дом.
Советот на станари треба да биде заедничкиот глас на студентите –
станари во студентскиот дом.
Советот на станари разгледува прашања и дава мислења за подобрување
на животот и работата на студентите во студентскиот дом, соработува со
директорот и вработените од домот и извршува работи од интерес за
престојот на студентите во студентскиот дом.
Советот на станари го сочинуваат претставници од студентите кои
престојуваат во студентскиот дом. Бројот на претставници во Советот
на станари и начинот на неговиот избор и организација се уредува со
Статутот на секој студентски дом.
На пример, Советот на станари во студентскиот дом „Браќа Миладиновци“
во Штип брои пет (5) члена.
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3.4. Обврски и одговорности на станарот во студентски дом
Секој студент – станар во студентскиот дом, со потпишувањето на
договорот се стекнува со одредени обврски и одговорности.
Во главно, студентот – станар во студентски дом ги има следниве обврски:
-

Да се придржува кон куќниот ред на студентскиот дом;

-

Да ја почитува организацијата на работата и животот во
студентскиот дом;

-

Да ги користи просториите, инвентарот и инсталацијата во склад
со нивната намена;

-

Да ја почитува личноста и достоинството на студентите – станари
и другите лица во студентскиот дом;

-

Да ги почитува одлуките на Управниот одбор кои се однесуваат
на прашања за животот и престојот на студентите во студентскиот
дом;

-

Да ја плаќа станарината, односно дел од станарината во рокот
којшто е определен;

-

Да ја одржува хигиената во собата и да се грижи за изгледот на
останатите простории во домот;

-

При иселување од домот да ги подмири сите обврски кон домот,
заклучно со денот на иселување и да ја предаде уредно собата,
заедно со инвентарот со кој бил задолжен.

Покрај овие генерални обврски и одговорности, секој студентски дом,
во куќниот ред може да пропише и други обврски и одговорности кои
студентите – станари треба да ги почитуваат.
На пример, секој студент – станар треба:
-

Да се легитимира на барање на портирот на пријавница на
домот;
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-

Да ги пријави гостите кај референтот за сместување или кај
воспитувачот – референт којшто е на смена;

-

Да ја пријави секоја причинета штета во собата или кај референтот
за сместување или кај директорот на студентскиот дом;

-

Забрането е самоволно преместување на студентите – станари
од соба во соба. Доколку постојат услови е возможно да се
направи замена на соба, но само со одобрение на надлежниот
воспитувач – референт за сместување;

-

Да уплати одреден износ (аконтативна такса) за електронска
картичка за исхрана и надомест на штета, во висина која ја
определува УО за академската година;

-

При сместувањето да ја прегледа собата, инвентарот и
инсталацијата во неа и во рок од 24 часа да достави изјава за
неправилности во собата до управата на домот;

-

Да го чува инвентарот во собата и во заедничките простории.

3.5. Повреда на куќниот ред во студентски дом
Секој студент којшто престојува во студентскиот дом има еднавки права,
обврски и одговорности. Студентите кои престојуваат во студентските
домови се таму заради школување надвор од нивното место на живеење
и престојот на еден студент во
студентскиот дом, не треба на ДАЛИ ЗНАЕШ ДЕКА....
било кој начин да го попречува
престојот на друг студент таму. Куќниот ред е рамка која ги поставува
правилата на престој во студентскиот
Поради тоа, секој студентски
дом, односно што е дозволено, а
дом има свој куќен ред.
што е забрането за време на твојот
Куќниот ред ги утврдува правата, престој во студентскиот дом.
обврските и одговорностите
на станарите во студентскиот дом, ја определува и организацијата и
распоредот на користење на трепезаријата и заедничките простории во
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студентскиот дом, но уредува и други прашања од интерес за животот и
работата во студентскиот дом.
Повредите на куќниот ред на студентскиот дом може да се квалификуваат
како полесни повреди и потешки повреди на куќниот ред.
Студентот одговора за повредите на куќниот ред кои ќе ги стори, без
разлика дали истото го сторил намерно или од крајно невнимание.
Во полесни повреди на куќниот ред на студентскиот дом спаѓаат:
- Недолично и неодговорно однесување кон другите студенти и
вработени во студентскиот дом;
- Неодговорно однесување кон имотот и инвентарот на
студентскиот дом, со што е предизвикана помала материјална
штета;
- Непочитување на забраната за пушење во студентскиот дом;
- Непристојно однесување во ресторанот на студентскиот дом;
- Неодржување на хигиената во собата и заедничките простории
во студентскиот дом и
- Пуштање на гласна музика.
Секој студентски дом, во својот куќен ред може да утврди и дополнителни
активности или дејствија кои ги смета за полеси повреди.
На пример, ДСД „Браќа Миладиновци“ за полесни повреди покрај горе
наведените ги смета:
- Непријавување на штета направена во домот;
- Непристојно облекување и однесување во трепезаријата;
- Со своето однесување ја оневозможува работата во домот и го
нарушува угледот на домот.
За ваков тип на сторени прекршоци, на студентот не може да му биде
изречена мерка забрана за користење на услуги во студентскиот дом.
Но, ако еден студент повеќе пати ги повтори овие прекршоци, тогаш
ваквата мерка е дозволена. Дисциплинските мерки вообичаено ги
изрекува дисциплинска комисија којашто ја води и дисциплинската
постапка.
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Во потешки повреди на куќниот ред на студентскиот дом спаѓаат:
-

-

Ненавремено пријавување на дефекти на уредите кои би
предизвикале материјална штета;
Внесување и употреба на алкохол или наркоточни средства;
Непридржување кон прописите за заштита од болест, пожар,
ексползија, штетно дејствување на отрови и други опасни
материи и повреда на прописите за заштита на животната
средина;
Навредливо или насилничко однесување;
Неодговорно однесување кон имотот и инвентарот, со што се
нанесува поголема материјална штета;
Ненамирени трошоци за сместување во студентскиот дом повеќе
од три (3) месеци;
Предизвикување на расна или национална нетрпеливост;
Непреземање или делумно преземање на пропишаните мерки
за осигурување на безбедност на доверениот инвентар;
Спречување на вршење на контрола во собата од овластено
лице на студентскиот дом;
Отстапување на користење на собата на друго лице со стекнување
на материјална корист и
Повторување на полесни повреди на куќниот ред.

Секој студентски дом, во својот Статут и во куќниот ред може да пропише
и дополнителни поконкретни дејтствија и активности кои се сметаат за
полесни или потешки повреди.
На пример, ДСД „Браќа Миладиновци“ покрај наведените повреди на
куќниот ред, за потешки повреди на куќен ред ги смета и:
- Пренесување на инвентар од една во друга соба или надвор од
домот;
- Примање гости (лица надвор од домот) за сместување без
одобрение од раководител;
- Намерно уништување на имотот;
- Факсификување на документи врз основа на кои се стекнал со
право на сместување;
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-

-

-

Свесно предизвикување на напад, тепачки, галама и учествување
во нив во објектот на домот;
Правање на седенки и веселби во собите, без претходно
одобрение од референтот;
Растурање на вода по подот, фрлање на разни отпадоци во
собата, ходниците, низ прозорците и терасите на домот;
Внесување на запалив и друг ексползивен материјал со кој се
загрозува безбедноста на домот;
Ковање на клинци, втиснување на патенти, лепење на слики
и разни други предмети на ѕидовите, вратите, прозорците и
ормарите;
Внесување и употреба на греалици, решоа и други електрични
апарати без одобрение од референтот или директорот;
Менување на електрична инсталација, промена на брави,
приклучување на разни апарати, вршење на самоволна поправка
и расипување на електрична, водоводна и топловодна мрежа во
домот и
Внесување на прехранбени продукти за готвење и готвење во
собите.

За овие прекршоци на куќниот ред на студентскиот дом, може да ти биде
изречена и забрана на користење на услугите во студентскиот дом.
3.6. Воспитни мерки – што потоа?
На студентите кои не се придржуваат кон куќниот ред и ќе сторат некоја
повреда на куќниот ред можат да им се изречат воспитни мерки.
Студентите кои нема да се придржуваат на куќниот ред и/или ќе
направат штета на студентскиот дом, покрај воспитната мерка, должни
се да ја надоместат и направената штета.
•

Какви воспитни мерки постојат?

Постојат три вида на воспитни мерки кои можат да се изречат и тоа:
- Писмена опомена,
- Опомена пред отстранување од студентскиот дом и
- Забрана за користење на услугите во студентскиот дом.
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Покрај овие воспитни мерки, може да се изрече и мерка за
надоместување на материјална штета, доколку истата е направена од
страна на некој студент – станар во студентскиот дом.
Писмената опомена и опомената пред отстранување од студентскиот
дом се изрекуваат за полесни повреди на куќниот ред.
На пример, писмена опомена или опомена пред отстранување може
да ти биде изречена доколку пушиш цигара во студентскиот дом
или доколку пушташ гласна музика или пак, доколку не одржуваш
доволно хигиена во твојата соба.
Забраната за користење на услугите во студентскиот дом се изрекува
исклучиво за потешки повреди на куќниот ред. Траењето на оваа забрана
може да биде најмногу до една (1) година.
Не заборавај дека...
И повеќекратното повторување на полесни повреди, претставува
потешка повреда на куќниот ред.
•

Од што зависи каква воспитна мерка ќе се изрече?

Видот на воспитната мерка којашто ќе се изрече, зависи од видот на
прекршокот на куќниот ред (дали се работи за полесна или потешка
повреда на куќниот ред), но се зема во предвид и дали студентот веќе
повеќе пати повторува некоја повреда на куќниот ред.
•

Како се изрекува воспитна мерка и/или мерка за надоместување
на штета?

Начинот и постапката за изрекување на воспитна мерка и мерка за
надоместување на штета подетално се уредува во Статутот на секој
студентски дом.
Вообичаено, изрекувањето на воспитна мерка и/или мерка за
надоместување на штета го врши дисциплинска комисија на студентскиот
дом.
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Пример:
Дисциплинската комисија во ДСД „Браќа Миладиновци“ во Штип се
состои од пет (5) члена, од кои еден член е Претседателот на Советот
на станари, а еден член е задолжително вработен во домот. Одлуката
на дисциплинската комисија се донесува со мнозинство гласови од
вкупниот број на членови на комисијата.
Право да поведе дисциплинска постапка има секој студент – станар и
раководителот за сместување во студентскиот дом.
Дисциплинската постапка е итна постапка, што значи дека Претседателот
на дисциплинската комисија закажува претрес во рок од три (3) дена од
денот кога ја добил пријавата и одредува време и место на одржување
на претресот. Во само исклучителни случаи, од оправдани причини, овој
рок може да не се запази.
На закажаниот претрес се повикува сторителот на повредата,
подносителот на пријавата и сведоци, доколку ги има, а по потреба
и други лица. Поканата задолжително содржи податоци за датумот,
времето и местото на претресот.
Претресот по правило е усен и јавен. Осомничениот сторител на
повредата има право да се изјасни по наодите и да предлага докази,
а прашања може да му поставуваат сите членови на дисциплинската
комисија и подносителот на пријавата.
За време на претресот се изведуваат сите докази и се сослушуваат
сведоците доколку ги има.
Дококу е потребно време за да се изведат нови докази, претресот може
да биде одложен.
По завршување на претресот, дисциплинската комисија одлучува дали
има направено повреда на куќниот ред и дали сторителот е виновен.
Ослободување на студентот – станар од одговорност може да се донесе:
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-

Ако дејствието поради кое е покрената дисциплинската постапка
за повреда на куќниот ред не претставува повреда предвидена
во куќниот ред на студентскиот дом;

-

Ако се докаже дека студентот – станар не сторил повреда на
куќниот ред;

-

Ако постојат околности кои ја исклучуваат одговорноста на
студентот – станар.

Одлуката на дисциплинската комисија се соопштува усно веднаш по
поднесувањето и писмено, во рок од три (3) дена по донесување на
одлуката.
•

Ми изрекоа воспитна мерка... што можам да сторам?!?

Доколку ти е изречена воспитна мерка за која сметаш дека не е
оправдана, имаш право на приговор.
Приговорот се поднесува до органот за разгледување на приговори
(најчесто Управниот одбор на студентскиот дом) во рок од осум (8) дена
од денот на донесување на одлуката за изрекување на воспитната мерка.
Приговорот задолжително треба да се напише во писмена форма во
два (2) примерока, од кои едниот заврен примерок од надлежниот
орган којшто го прима, студентот да го зачува за себе!
Надлежниот орган за разгледување на приговори во студентскиот
дом (вообичаено Управниот одбор на студентскиот дом), откако ќе го
разгледа приговорот, одлуката за изречената воспитна мерка може да ја
потврди, да ја измени или да ја укине.
•

Приговорот е одбиен... што можам да сторам?!

Одлуката по приговорот е конечна. Тоа значи дека немаш право на
дополнителна жалба пред органите на студентскиот дом.
Сепак, доколку сметаш дека одлуката за одбивање на твојот приговор
е неоснована или незаконска, можеш да се обратиш до Државниот
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просветен инспекторат и да побараш надзор над донесување на
одлуката.
Исто така, во зависност од тоа како е донесена одлуката, постои можност
заштита да побараш и од Народниот правобранител.
И ова може да те интересира...
•

Замена на соба во студентскиот дом

Замена на соба во студентскиот дом е возможно да се направи, но е
забрането самоволно преместување. Може да се направи замена
на соби, доколку постојат услови за тоа, исклучиво со одобрение на
надлежниот воспитувач – референт за сместување.
Доколку самоволно се направи замена на соби помеѓу студентите –
станари во студентскиот дом, истото претставува повреда на обврските и
куќниот ред на студентскиот дом и против студентите кои без одобрение
ја направиле замената може да се поведе дисциплинска постапка и да
им се изрече дисциплинска мерка.
•

Гости во соба

Како студент – станар во студентски дом возможно е да имате гостин/-ка
во својата соба. Меѓутоа, гостите задолжително треба да се пријават кај
референтот за сместување или кај воспитувачот – референт којшто е на
смена.
Доколку гостите не се навремено пријавени кај референтот за
сместување, односно воспитувачот – референт којшто е на смена,
истото може да биде основ за поведување на дисциплинска постапка и
изрекување на воспитна мерка.
•

Отстапување на место во домот

Студентот кој е примен во студентски дом не може да го отстапи своето
место на друг студент. Доколку студентот не се смести во студентскиот
дом во предвидените рокови во Конкурсот на којшто аплицирал,
неговото место се пополнува по редоследот од конечниот список на
примени студенти по домови.
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•

Исхрана во студентски дом

Исхраната и оброците во студентските домови ги пропишува Министерот
за образование и наука со посебен Правилникот за исхрана и оброци на
студентите сместени во студентските домови. Во главно, Правилникот
регулира каква храна треба да содржат студентските оброци и во колкав
обем, а содржи дури и препораки за дневните мениа во студентските
домови.
Дневните енергетски потреби се пресметуваат во зависност од нивото
на основните физиолошки потреби, телесната активност и други
надворешни фактори. Во студентските домови за припрема на оброците
е пресметан препорачан дневен внес според лица со умерена физичка
активност.
Така, препорачан дневен енергетски внес за машки лица изнесува 3.067
kcal, односно 12.832 kj на ден, додека за женски лица изнесува 2.403
kcal, односно 10.054 kj.
Студентите треба да имаат задолжително три главни оброка (појадок,
ручек и вечера) и два меѓу оброка (ужина). Препорачано е најмалку два
(2) часа растојание помеѓу оброците, а времето на траење на еден оброк
мора да биде најмалку 30 минути за главен оброк и најмалку 15 минути
за ужина.
Студентското мени треба да содржи разновидна храна која се состои
од млеко и млечни производи, месо, месни преработки, риба, јајца,
мешунки и јаткасти плодови, жита, производи од жита и компир, овошје,
зеленчук, колачи, компоти, мармалади, џемови, мед и сл., како и вода
и чаеви.
Треба да се избегнува брза храна или да се консумира многу ретко
(најмногу 2 пати месечно), како на пример: пекарски производи,
кроасани, тортици, газирани или негазирани слатки пијалоци, кремчоколадни намази и тврди маргарини, како и инстант супи и месни
преработки, како паштети, виршли и сл.3
3 Извор: Правилникот за исхрана и оброци на студентите сместени во
студентските домови, бр. 20-4619/1 од 26.02.2016.
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•

До кога сум станар во студентскиот дом?

Студентите кои се примени како станари во студентскиот дом имаат
право да ги користат услугите во домот, вклучително и престој и исхрана
до крајот на јунската сесија, односно до 30 јуни во тековната студиска
година, освен ако не им е изречена забрана за користење на услугите во
студентскиот дом, како резултат на сторена потешка повреда на куќниот
ред на домот.
За прием во студентски дом се аплицира секоја година откако ќе биде
објавен конкурсот од Министерството за образование и наука. Студентот
којшто сака да биде станар во студентскиот дом мора одново да
аплицира секоја година и притоа секоја година да ги исполнува условите
за прием во студентски дом коишто се наведени во самиот конкурс.
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ЧЕТВРТИ ДЕЛ: КОРУПЦИЈАТА ВО СТУДЕНТСКИТЕ ДОМОВИ

4.1. Дефинирање на поимот корупција
Поимот „корупција“ потекнува од corrup o (лат.) што во суштина значи
расипување, поткупување.
Согласно Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси
корупцијата се дефинира како: злоупотреба на функцијата, јавното
овластување, службената должност или положба за остварување на
корист, директно или преку посредник, за себе или за друг.
Корупцијата е широко распространета појава, феномен кој во поголема
или помала мера може да се јави во секој дел од светот, во секоја
држава и во секоја сфера на општественото живеење. Она што е важно
да се нагласи, е дека во одредени општества таа е пораспространета од
многу причини, но во тоа значителна улога може да игра и менталитетот
на граѓанинот.
Формите во кои корупцијата понекогаш може да се манифестира се
помалку опасни и претставуваат дејствија коишто можеби не се кривични
дела, но начинот или времето во кое се извршени се во најмала рака
неетички! Или пак корупцијата може да се јави во облици кои или може
да доведат до дисциплинска одговорност на лицата извршители. Но,
одредени дејствија на корупција во високото образование (и воопшто)
може да претставуваат и казниви дејствија.
На прашањето дали корупцијата секогаш претставува кривично дело
одговорот е негативен. Дејствијата што претставуваат корупција, може
да претставуваат кривични дела или прекршоци, но исто така може да
бидат и дисциплински повреди, постапки со кои се повредува работната
етика и слично.
Коруптивните дејствија може да се јават како прекршоци (полесен
облик) и кривични дела (потежок облик).
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◊ Прекршоците како казниви дела се санкционираат најчесто со
глоба. Таа претставува санкција од паричен вид. За прекршок може
да се изречат и други санкции, мерки и слично, но не може да се
изрече затвор.
◊ Кривичните дела пак се санкционираат со различни казни, но
основни се затворот и пaричната казна, а постојат и т.н. алтернативни
мерки (на пример, општокорисна работа, условна осуда итн.).
Како корупциски кривични дела, а кои се пропишани со нашиот Кривичен законик се јавуваат т.н. службени кривични дела, односно делата
против службената положба и овластување. Најчесто ги вршат службени лица или лица кои вршат работи од јавен интерес. Меѓу покарактеристичните спаѓаат: злоупотребата на службената положба и овластување, давањето и примањето поткуп.
Едно од т.н. службени казнени дела и дело на корупција е и т.н. „трговија
со влијание“. Се работи за неспецифично корупциско дело – самата
позиција на која се наоѓа определено лице е доволна друго лице на
важна позиција да постапи во насока која не е дозволена. Во нашиот
Кривичен законик ова дело е предвидено како „Давање награда за
противзаконито влијание“.
Корупцијата може да се јави во секоја сфера од општеството како на
пример: социјалната сфера, здравствената заштита, образованието,
правосудството и слично. Образовните системи се една од сферите
кои се најподложни на корупција. Во пониските нивоа на образование
почесто се среќава „ситната“ корупција, додека во високото образование
таа може да се јави и во посериозни облици.

4.2. Корупција во студентските домови
Студентските домови, за жал, се често места каде се јавуваат и се извршуваат одредени коруптивни дејствија. Како најчести коруптивни појави
можат да се издвојат на пример:
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◊ користењето на лични врски, односно познанства за добивање на
студентско легло или пак да имаат подобар третман или да користат
одредени привилегии, распределување на легла, добивање на соба;
◊ давање на подароци или вршење на одредени услуги за да се
добие студентско легло или одредени привилегии;
◊ преодредено доделување на легла на членови на студентски
собранија или пак на одредени политички партии и сл.
Станар кој можеби се нашол во некоја од погоре наведените ситуации
или знае дека некој друг се нашол во таква ситуација и треба да знае
дека постои можност всушност да е жртва на корупција, но е можно и
да е потенцијален иницијатор, па дури и извршител.
Со цел да се стимулира откривањето на корупциските деликти, државата
преку законските решенија предвидела и факултативна основа за
ослободување од казна во случај на пријавување на пример на делото
на активно поткупување пред тоа да биде откриено, а доколку е сторено
по барање на службеното лице. Со ова всушност, законодавецот има за
цел да поттикне пријавување на овие сериозни корупциски дела!
Иако се работи за различни институти, сепак, едно од поновите законски
решенија кои имаат донекаде слична криминално политичка димензија
е регулирањето на т.н. „укажување“ и заштита на укажувачите“, со кое
законско решение се очекува да се придонесе кон откривање на многу
корупциски постапки, секако и во сферата на високото образование.
4.3. Начини на пријавување на корупцијата согласно Законот за
укажувачи
Законот за укажувачи е законско решение со кое се уредуваат
заштитеното пријавување, правата на укажувачите, како и постапувањето
и должностите на институциите, односно правните лица во врска со
заштитено пријавување и обезбедувањето заштита на укажувачите.
4.3.1 Дефинирање на поимот „укажувач“
•

Што всушност е укажување и укажувач?

Законот го користи терминот „заштитено пријавување“.
Студентот/станарот, ќе пренесе до надлежно тело/орган, институција
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итн., сомневање или сознание за дејствие кое е недозволено, казниво
или спротивно на закон, односно воопшто дејствие со кое се повредува
или загрозува јавниот интерес.
Со тоа се станува „укажувач“. Тоа значи дека се врши заштитено
пријавување со добра намера. „Укажувачот“ не треба да ја докажува
таквата добра намера. Но, мора да постои разумно сомневање за
вистинитоста на информациите, но укажувачот не е должен да ја
докажува вистинитоста (тоа е обврска на надлежните институции).
Доколку некоја личност е укажувач, ќе и се обезбеди заштита
согласно со законско предвиденото решение и ќе и биде гарантирана
доверливост.
•

Кои лица можат да бидат укажувачи?

Согласно закон, лица кои можат да бидат укажувачи се:
◊ лицe коe има засновано работен однос на неопределено или
определено време во институцијата, односно правното лице за каде
пријавува;
◊ кандидат за вработување, кандидат за волонтер или практикант
во институцијата, односно правното лице за каде пријавува;
◊ лице кое е или било волонтер или практикант во институцијата,
односно правното лице за каде пријавува;
◊ лице кое по било кој основ е или било ангажирано за
извршување на работа од институцијата, односно правното лице за
каде пријавува;
◊ лице кое по било кој основ е или било во деловен однос или
друг однос на соработка со институцијата, односно правното лице
за каде пријавува;
◊ лице кое користи или користело услуги во институцијата, односно
правното лице во јавниот и приватниот сектор за каде пријавува.
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4.3.2

Облици на заштитено пријавување

Заштитено пријавување се врши како:
I.

заштитено внатрешно пријавување;

II. заштитено надворешно пријавување или
III. заштитено јавно пријавување анонимно или доверливо.
1) ЗАШТИТЕНО ВНАТРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ
Овој тип на укажување или пријавување носи ваков назив од причина
што тоа се врши внатре, односно во самата институција или правно лице
каде што се врши/ќе се изврши одреденото недозволено постапување.
Се врши во самата институција, установа, односно правното лице.
 КАЈ КОГО СЕ ВРШИ ПРИЈАВУВАЊЕТО? - Согласно Законот, секоја
институција треба да има овластено лице за таа цел. Тоа лице
најчесто добива овластување од раководното лице, а доколку
такво овластување не е дадено, тогаш самото раководно лице во
установата треба да ги прима пријавите од укажувачи.
 КОЈА Е ДОЛЖНОСТА НА ЛИЦЕТО ЗА ПРИЕМ НА ПРИЈАВИ ОД
УКАЖУВАЧИ? - Овластеното лице треба да преземе мерки и да го
извести укажувачот во рок од 15 дена, притоа мора да внимава на
неговата анонимност и на заштитата на личните податоци.
 КОЈА Е ПРАВНАТА ОСНОВА: - Законот за заштита на укажувачи и
Правилникот за заштитено внатрешно пријавување во институциите
во јавниот сектор.
2) ЗАШТИТЕНО НАДВОРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ
Овој тип на укажување или пријавување од причина што тоа се врши
надвор од самата институција, односно правно лице каде што се врши/
ќе се изврши одреденото недозволено постапување.
 КАДЕ СЕ ВРШИ ПРИЈАВУВАЊЕТО?
Во следните надлежни институции: Министерство за внатрешни
работи; Јавно обвинителство (месно надлежно); Државна комисија
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за спречување на корупцијата, Народен правобранител како и други
надлежни институции.
 ДАЛИ Е ПОТРЕБНО ИСПОЛНУВАЊЕ НА ПРЕТХОДНИ УСЛОВИ ЗА
ДА СЕ ИЗВРШИ ОВОЈ ВИД НА ПРИЈАВУВАЊЕ?
Да, надворешното пријавување е опција, доколку се јави некоја од
следните ситуации:
◊ Внатрешното пријавување не е успешно (не се преземени мерки,
укажувачот не е задоволен од преземеното или пак од внатрешното
пријавување може да настапи штета по него или нему блиски лица);
◊ Укажувачот во рокот од 15 дена не добил информација дали
нешто е преземено по внатрешното пријавување;
◊ Внатрешното пријавување не е можно, зошто пријавувањето
е токму насочено против раководното лице во институцијата или
правното лице.
 НАЧИН НА ПОСТАПУВАЊЕ
Институцијата до која е извршено пријавувањето треба да ја испита
својата надлежност и да преземе мерки согласно истите, да го извести
укажувачот во рок од 15 дена за преземените мерки, но и за исходот од
постапката што ја водел, а притоа мора да ја заштити неговата анонимност
и личните податоци. Во случај на ненадлежност, институцијата ја
спроведува информацијата до надлежниот орган/институција во рок од
8 дена при што исто така го известува укажувачот.
 КОЈА Е ПРАВНАТА ОСНОВА?
Законот за заштита на укажувачи и Правилникот за заштитено
надворешно пријавување.
3) ЗАШТИТЕНО ЈАВНО ПРИЈАВУВАЊЕ
Овој тип на заштитено пријавување носи ваков назив затоа што
информациите дека било извршено, се врши или ќе се изврши казниво
дело се објавуваат јавно.
59

Прирачник за студентските права и одговорности на универзитетите и студентските домови

•

На што треба да се внимава кај заштитеното јавно пријавување?
◊ Да е оневозможено заштитеното внатрешно пријавување или
заштитеното надворешно пријавување, поради невоспоставенa
процедура, односно постапка за прием на пријави или
◊ укажувачот во врска со извршеното заштитено пријавување
(внатрешно или надворешно) не добие информација за преземени
мерки во законски утврдениот рок или
◊ не се преземени мерки или постои лесно препознатлива
опасност од уништување на докази или прикривање одговорност.

•

Што е потребно?

Укажувачот кој врши заштитено јавно пријавување не смее да ги прави
јавно достапни:
- личните податоци на субјектот кои не се од значење за заштитеното
пријавување;
- податоците, односно информациите кои согласно закон се сметаат за
класифицирани информации, согласно прописите за класифицирани
информации;
- податоци, односно информации со кои се загрозува водењето
на кривична, прекршочна или граѓанска постапка, доколку тоа е
непосредно и лесно препознатливо;
- податоците, односно информации со чијашто јавна достапност се
повредува или загрозува националната безбедност, одбраната на
независноста или територијалниот интегритет на Република Северна
Македонија.
4.3 Кои права ги ужива укажувачот?
•

Укажувачот има право на:
1

Заштита на неговиот идентитет (анонимност) и личните податоци
(по исклучок тоа може да биде откриено заради потребите на
водење на соодветна постапка (кривична постапка);
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2

Слобода од должноста за докажување на добрата намера при
пријавувањето;

3

Слобода од должноста за докажување на вистинитоста на
информацијата при пријавувањето;

4

Право да биде известен за преземените мерки во рок од 15 дена
во случај на заштитено внатрешно пријавување;

5

Право да премине кон заштитено надворешно пријавување
доколку не биде известен во дадениот рок во случај на заштитено
внатрешно пријавување;

6

Право да биде известен во рок од 15 дена за преземените мерки
од страна на надлежниот орган/институција при заштитено
надворешно пријавување;

7

Право да биде известен од органот до кој го извршил заштитеното
надворешно пријавување дека тој се смета за ненадлежен
и да биде известен до кој надлежен орган е препратена
информацијата;

8

Право да биде известен од органот кој постапувал за исходот од
постапката по пријавувањето, откако таа ќе биде завршена;

9

Заштита од повреда на правата и други штетни дејствија врз
укажувачот и нему блиски лица (од работен однос и воопшто)
која треба да ја обезбеди институцијата или правното лице каде
се врши пријавувањето;

10 Право на дополнителна заштита од страна на Државната комисија
за спречување на корупцијата, Народниот правобранител,
Инспекцискиот совет, Министерството за внатрешни работи и
Јавното обвинителство, доколку институцијата или правното
лице каде се врши пријавувањето не ја обезбеди истата;
11

Доколку дојде до повреда на правата на укажувачот, против
прекршителите на неговите права може да се покрене и
кривична постапка и други постапки и да се преземат други
мерки на одговорност;
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12 На укажувач за тешки кривични дела кои се казниви согласно
Кривичниот законик со казна затвор од најмалку 4 години и каде
што е потребно укажувачот да сведочи, по негово барање му
следува заштита согласно Законот за заштита на сведоци;
13 На укажувач на информации за недозволени дејствија му
следува и судска заштита во кривична, граѓанска постапка и
слично поништување на акти, ништовност на одредби од акти
кои се резултат на таквото дејствие, како и право на надомест на
штетата која ја претрпел укажувачот.

ОНА ШТО ТРЕБА ДА СЕ ЗНАЕ ДОКОЛКУ СТУДЕНТ ИЛИ СТАНАР СЕ ЈАВИ
ВО СВОЈСТВО НА УКАЖУВАЧ Е ДЕКА:
Укажувачот треба да постапува со добра волја и најдобри намери
и добрата волја не треба да ја докажува. Исто така укажувачот има
право во законски предвидените
рокови да добие информации за ВНИМАВАЈ!
преземаните дејствија од страна
на органот кој постапувал по Доколку дојде до злоупотребата
пријавата, за самиот исход од на институтот „укажувач“, таквата
злоупотреба соодветно ќе се санкпостапката.
ционира. Укажувачот треба да
Укажувачот има право и на за- има предвид дека зависно од тоа
штита на своите права за себе и дали постапува недоволно вниза неговите блиски лица, а исто мателно, целосно небрежно, или
така има право и на дополнителна пак со умисла да нанесе штета на
заштита од страна на Државната лицето кое го пријавува, ќе биде
комисија за спречување на коруп- соодветно одговорен.
цијата, Народниот правобранител,
Инспекцискиот совет, Министерството за внатрешни работи и Јавното
обвинителство, доколку институцијата до која е поднесена пријавата не
ја обезбедила таа соодветна заштита.
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АКО НЕ СИ СИГУРЕН ДАЛИ СЕ ПОВРЕДЕНИ ТВОИТЕ ПРАВА И КАКО
МОЖЕШ ДА ГИ ЗАШТИТИШ ЗА КОНСУЛТАЦИЈА И ПРАВНА ПОДДРШКА
МОЖЕ ДА СЕ ОБРАТИШ НА СЛЕДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ:
МЛАДИНСКИ ОБРАЗОВЕН ФОРУМ (МОФ) - советодавен сервис за права на
млади
Организацијата е активна на национално ниво, а работи со средношколци и
студенти. Главните области во кои работи МОФ се: развивање на критичко
размислување, младински активизам и младинско информирање, креирање на
квалитетни младински и образовни политики, како и заштита и унапредување
на човековите и младинските права. Од 2014 година во рамките на МОФ
функционира Советодавниот сервис за права на млади.
КОНТАКТ:
Канцеларија на МОФ – Скопје
Тел: 02 3139 692
Е-маил : info@mof.org.mk
h ps://servismladi.mk/postavi-prashanje/
ХЕЛСИНШКИ КОМИТЕТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА
Во случај на повреда на правата на студентот/станарот Хелсиншки комитет
може да понуди бесплатна правна помош.
KОНТАКТ:
Тел. +389 (0)2 3119 073; +389 (0)2 3290 469; +389 (0)72 278 436
h p://www.mhc.org.mk;
helkom@mhc.org.mk
МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА МЛАДИ ПРАВНИЦИ (МЗМП)
Во случај на повреда на правата на студентот/станарот МЗМП можат да
понудат бесплатна правна помош.
KОНТАКТ:
Тел. +389 (0)2 3220 870
www.myla.org.mk;
contact@myla.org.mk
КОАЛИЦИЈА СИТЕ ЗА ПРАВИЧНО СУДЕЊЕ
Во случај на повреда на правата на студентот/станарот Коалицијата Сите за
правично судење може да обезбеди правен совет.
KОНТАКТ:
Тел. +389 (0)2 6139874
www.all4fairtrails.org.mk;
contact@all4fairtrails.org.mk
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ЗДРУЖЕНИЕ НА ПРАВНИЦИ ЛЕГАЛ ТИНК
Во случај на повреда на правата на студентот или станарот во студентски дом,
Здружението на правници ЛЕГАЛ ТИНК може да обезбеди правен совет и
консултација.
KОНТАКТ:
www.legalthink.org.mk;
legalthinkmk@hotmail.com

Користени извори:
-

-

Закон за студентскиот стандард (Службен весник на Република
Македонија бр. 15/13;120/13; 41/14; 146/15; 30/16; 178/16);
Закон за високото образование (Службен весник на Република
Македонија бр. 82/2018);
Закон за заштита на укажувачите (Службен весник на Република
Македонија бр. 196/15;35/18);
Закон за спречување на корупцијата и судирот на интереси
(Службен весник на Република Македонија бр. 12/19);
Закон за Народниот правобранител (Службен весник на
Република Македонија бр. 60/03,114/09, 181/16, 189/16, 35/2018,
Одлука У бр. 111/2007 на Уставниот суд, Службен весникна РМ“
бр. 114/09);
Закон за просветната инспекција (Службен весник на Република
Македонија бр. 52/2005, 81/2008, 148/2009, 57/2010, 51/2011,
24/2013, 137/2013, 164/2013, 41/2014, 33/2015 и 145/2015);
Правилник за начинот на прием на студентите во државните
студентски домови (Службен весник на Република Македонија
бр. 89/13; 98/13; 130/16);
Правилникот за исхрана и оброци на студентите сместени во
студентските домови, бр. 20-4619/1 од 26.02.2016;
Статут на Државниот студентски дом „Браќа Миладиновци“ –
Штип, 2013;
Статут на Државниот студентски дом „Скопје“ – Скопје од
30.12.2019;
Правилник за куќниот ред за престој на студенти во ДСД „Браќа
Миладиновци“ – Штип од 28.11.2013;
Статут на Државниот универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Скопје
од 28.06.2019;
Статут на Државниот универзитет „Гоце Делчев“- Штип од
26.03.2019.
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