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вовеДзоШто истраЖУваЊе за Универзитетската автономија?

Прашањето за универзитетската автономија е предмет на дебати во многу 
земји во светот кои се фокусирани на реформа на високото образование 
и во услови на значително променети и динамични политички контексти, 
ова прашање сѐè повеќе добива на значење. Во изминатата деценија, 
академската заедница во државава се соочуваше со низа предизвици, а 
многу од нив се препишуваа на загрозената универзитетска автономија. 
Кои се аспектите на универзитетската автономија, како таа се перципира, 
разбира и практикува во нашата држава се дел од прашањата на кои се 
обиде да одговори ова истражување.

Истражувањето е дел од проектот „Универзитетската автономија во 
македонското високо образование: Статус и перцепции“ поддржано од 
Фондацијата Отворено општество-Македонија (ФООМ) и претставува 
дел од заложбите на Фондацијата за автономни, одговорни и отчетни 
универзитети кои се предводници на општествените промени. Само 
автономни универзитети кои ги практикуваат академските слободи и 
интегритет и кои се одговорни и отчетни кон студентите и целокупното 
општество, можат да бидат ефективни и независни во својата работа, 
можат да продуцираат квалитет, да пренесат употребливо знаење и да 
придонесат за економски и демократски развој на државата. 

Веруваме дека ова истражување и оваа публикација ќе отвори низа 
важни прашања и ќе поттикне информирана јавна дебата кај/помеѓу 
државата, универзитетите и пошироката академската заедница.

Фондација Отворено општество-Македонија
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изврШно резиме

Проектот Универзитетската автономија во македонското високо образование 
го спроведе Независниот академски синдикат во соработка со Фондацијата Отворено 
општество - Македонија, со цел да се утврди нивото на оствареност на универзитет-
ска автономија во Република Северна Македонија. Основата на истражувањето ја чини 
платформата за универзитетска автономија и методологијата креирана од страна на Ев-
ропската универзитетска асоцијација (ЕУА). 

Промената на очекувањата за придонесите на универзитетите во економиите ба-
зирани на знаење на почетокот на 21 век го трансформираше односот меѓу државата 
и високообразовните институции, па така универзитетското управување и степенот на 
контрола што ја спроведува државата станаа предмет на многу расправи. 

Институционалната автономија се смета за важен предуслов за да можат совреме-
ните универзитети да развиваат институционални профили и ефикасно да ги исполну-
ваат своите мисии. Но, перцепциите и терминологијата поврзани со институционалната 
автономија се разликуваат во голема мера ширум Европа. Споредбата на високообра-
зовните системи во поглед на ова прашање ја наложи потребата од систематско мапи-
рање на автономијата и одговорноста на универзитетите. За таа цел, Европската универ-
зитетска асоцијација (EUA) дизајнираше мултифазен интерактивен процес, со цел да 
им овозможи на академскиот кадар и на регулаторните органи да направат сеопфатна 
споредба на системите ширум Европа.

Во 2007 година Европската универзитетска асоцијација започна да собира по-
датоци за универзитетската автономија за да обезбеди основа за севкупна споредлива 
база на податоци, а во 2009 година ја објави првата истражувачка студија „Универзи-
тетска автономија I“. Врз основа на добиените резултати, во 2011 година, во својата втора 
истражувачка студија „Универзитетска автономија II“, ЕУА за првпат разви методологија 
за усвојување и за споредување на податоците за универзитетската автономија. Ваквата 
иницијатива на ЕУА предизвика голем број расправи и реформски иницијативи во на-
ционалните политики. Во 2017 година, десет години по започнувањето на иницијативата 
за зајакнување на универзитетската автономија, ЕУА ја објави својата трета истражувачка 
студија „Универзитетска автономија во Европа III“. Во неа се ажурирани податоците за 
состојбите поврзани со автономијата на универзитетите од 29 земји во Европа и е даден 
преглед што нуди повеќе квалитативни информации кои овозможуваат опис на случу-
вањата што не можат да се мерат или да се постигнат. Исто така, во студијата на членките 
на ЕУА им се дава можност да размислуваат за тековните предизвици и за идните случу-
вања.

јануари, 2019
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Иако Република Северна Македонија, како една од потписничките на Болоњската 
декларација, се обврза во првата деценија од 21 век да ја приспособи својата политика за 
да ги реализира целите што се од примарна важност за создавање на Европската висо-
кообразовна област, во трите истражувачки студии на ЕУА за состојбите со универзитет-
ската автономија нема податоци за нашата земја. Опфатени се земјите од регионот, но не 
и Република Северна Македонија. Не постојат релевантни податоци за причините зошто 
нашата земја досега не станала дел од ова истражување, иако најголем број јавни уни-
верзитети во Република Северна Македонија се членки на ЕУА. Сметајќи дека не смее да 
се дозволи универзитетската автономија во Република Северна Македонија и натаму да 
остане надвор од овие динамични процеси, Независниот академски синдикат го иници-
раше проектот за утврдување на нивото на оствареност на универзитетската автономија 
во Република Северна Македонија. 

Индикаторите утврдени во студијата на ЕУА од 2017 послужија како методолошка 
основа и за истражувањето во Република Северна Македонија. Компаративно гледано, 
законодавството, како и меѓународните акти, претпоставуваат четири домени на автоно-
мија, и тоа: организациска автономија, финансиска автономија, кадровска автономија и 
академска автономија, како и специфично утврдени индикатори за секој од овие четири 
домени. 

Нивото на оствареност на универзитетската автономија меѓу јавните универзитети 
во Република Северна Македонија се проучуваше во сите четири домени, преку консул-
тирање на различни извори на информации: анализа на образовната политика во висо-
кото образование и на законодавството, ставовите и мислењата на претставниците на 
универзитетите и компарација со нивото на оствареност на универзитетската автономија 
во Европската високообразовна област. Соодветно, како инструменти во истражување-
то беа користени: 1) анализа на законодавството; 2) анкетен прашалник во електронска 
форма, и 3) протокол за интервју. 

Анализата на законодавството овозможи да се утврди нормативната поставеност на 
дадените прашања. Анкетниот прашалник, кој во електронска форма беше дистрибуиран 
до пет јавни универзитети во Република Северна Македонија (Универзитетот „Св. Кирил 
и Методиј“ од Скопје, Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип, Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ од Битола, Државниот универзитет од Тетово и Универзитетот „Мајка Тереза“ од 
Скопје), а го одговорија 265 професори и соработници, овозможи да се соберат инфор-
мации за перцепцијата на сите индикатори на автономијата во поглед на нивната важност 
и оствареност во практиката, проблемите и пречките со кои се соочуваат универзитетите 
во остварувањето автономија и можностите за нивно надминување. Иако прашалникот 
беше доставен и до студентите, одѕивот беше минимален и нерепрезентативен, па затоа 
тие одговори не се земени предвид во анализата на резултатите. Протоколот за интервју 
овозможи да се утврди перцепцијата на раководниот кадар од јавните универзитети во 
Република Северна Македонија во поглед на реалната оствареност на универзитетската 
автономија, проблемите што постојат при нејзиното практично спроведување и можност-
ите за нивно надминување, и тоа од аспект на управувањето со универзитетите. Направе-
ни се интервјуа со раководниот кадар на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Универ-
зитетот „Гоце Делчев“ и Универзитетот „Мајка Тереза“. Теренското истражување се соочи 
со голем број проблеми. Покрај тешкотиите во комуникацијата, сериозна пречка беше и 
слабиот одѕив на раководниот и на академскиот кадар кај дел од универзитетите. 



99

Исто така, треба да се напомене дека истражувањето е спроведено во еден пре-
оден период, кога одредбите од Законот за високото образование, донесен во мај 2018 
година, сè уште не беа целосно реализирани, па оттаму и голем дел од новите решенија 
предвидени во Законот сè уште не се присутни во практиката. Така, не се формирани 
Националниот совет за високо образование и научно-истражувачка дејност и Агенција-
та за квалитет во високото образование, не се донесени низа подзаконски акти, дел од 
универзитетите немаат статути усогласени со Законот, па следствено и нивните единици 
ги немаат донесено своите статути.

Но, и покрај потешкотиите на кои наиде теренското истражување и фактот дека 
перцепцијата изразена преку анкетите на академскиот кадар пред сè се темели на досе-
гашните искуства произлезени од примената на претходните законски решенија, сепак 
од изработената студија се стекнува претстава за целината на прашањата поврзани со 
четирите сегменти на универзитетската автономија, преку нивниот третман во правното 
нормирање кај нас и ставовите на академскиот и на раководниот кадар на јавните уни-
верзитети во Република Северна Македонија во врска со нивната оствареност во прак-
тиката. Се очекува заклучоците од реализираното истражување да дадат придонес во 
развивањето политики што ќе овозможат создавање автономни и одговорни универзи-
тети во Република Северна Македонија.

Студијата на ЕУА од 2017 година покажува дека не постојат системи кои подеднак-
во успешно се рангираат во сите аспекти на универзитетската автономија. Само систе-
мот во Обединетото Кралство/Англија е рангиран во највисоката група по сите аспекти, 
додека во три од четирите аспекти во највисоко рангираната група влегуваат системи-
те во Финска (О/К/А), Естонија (О/К/А) и Луксембург(Ф/К/А). Во случајот на Републи-
ка Северна Македонија, може да се сугерира дека системот би бил најдобро рангиран 
во однос на академската и на организациската автономија, послабо рангиран во однос 
на кадровската автономија, и најслабо рангиран во однос на финансиската автономија. 
Ваквиот сооднос помеѓу четирите аспекти на универзитетската автономија кај нас се ре-
флектира во сите сегменти на истражувањето. Аналогно, потребни се нови решенија за 
да се зголеми нивото на универзитетската автономија во Република Северна Македо-
нија, пред сè во сегментите на финансиската и кадровската автономија. 

Анализата покажува дека еден од предусловите за унапредување на финансиска-
та автономија е отворањето можност за универзитетите без ограничувања да распола-
гаат со сопствените средства. Исто така, треба да се разгледа и можноста буџетските 
средства да се распределуваат во пошироки категории, што ќе им овозможи на високо-
образовните установи поголема слобода во располагањето со овие средства. Во случај 
кога, како резултат на рационалното трошење на средствата, високообразовните уста-
нови ќе остварат вишок од добиените буџетски средства, треба да се остави можноста 
истите, под одредени услови, да се префрлат во наредната година и да се трошат на ак-
тивности поврзани со унапредување на дејноста. Исто така, неопходно е воспоставување 
систем на мерила што ќе овозможи поправична дистрибуција на буџетските средства 
меѓу високообразовните установи и нивните единици заради природата и спецификите 
на наставата и реалните трошоци за нејзиното изведување.

Што се однесува до кадровската автономија, поради континуираното стареење и 
намалување на наставниот кадар, треба да се елиминираат или да се релаксираат огра-
ничувањата што постојат за вработување на веќе утврдениот потребен кадар. Истовре-
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мено, тоа ќе значи и елиминација на можноста за посредно влијание од страна на власта 
при изборот на кадарот. Треба да се промени и линеарниот модел за определување на 
платите и нерамноправноста што се создава врз таа основа помеѓу лица со исти настав-
ни звања и оптовареност, како и да се воведат корективни механизми кои во случаите на 
значителна диспропорција во можноста да се остварат значителни средства врз основа 
на партиципацијата и школарината, ќе обезбедат важно намалување на разликите во на-
градувањето за вложениот труд.

Во поглед на организациската автономија треба да се испитаат начините на 
вклучување на надворешни лица, избрани или предложени од универзитетите, во телата 
за управување и да се проценат придобивките од таквото решение.

Кај академската автономија, исто така. постои простор за подобрување, особено 
во доменот на обезбедување квалитет. Преку Агенцијата за квалитет во високото образо-
вание треба да се овозможи инволвирање на разни агенции кои се членови на ENQA, во 
смисла на алтернативен начин за акредитација на студиски програми и за надворешна 
евалуација.

Новите решенија треба да се тестираат пред да прераснат во законска норма, а 
во повеќе сегменти системот треба да нуди алтернативни солуции, затоа што видовите, 
организацијата, големината и традицијата на високообразовните установи во Македо-
нија во значителна мера се разликуваат, па едно унифицирано решение не е секогаш 
најдобро за сите.

Република Северна Македонија мора да се вклучи во истражувањата на универ-
зитетската автономија што ги спроведува ЕУА заради значителните придобивки што 
произлегуваат од овој процес. Тоа ќе овозможи целосен увид и учество во процедурите 
на истражувањето, директно запознавање со перформансите на различните системи и 
можност да се искористат искуствата на другите во околностите кои кореспондираат со 
нашите.

Зголемениот степен на универзитетска автономија произлегува од континуирано-
то залагање и активниот дијалог во самите високообразовни установи, помеѓу различни-
те високообразовни установи и помеѓу нив и власта. Само доколку постои доверба по-
меѓу страните во дијалогот и заедничка цел да се унапреди високообразовната дејност 
можно е постигнување на целта во услови на зголемена автономија на универзитетите. 
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1. 
за истраЖУваЊето и 
Проектот 

вовед 
Потребата од стратешки приод во трансформацијата на високото образование во 

државата не претставува само импликација од промените што се случуваат на нацио-
нално ниво, туку е имплицирана од влијанието на т.н. надворешни, т.е. глобални, сеопшти 
фактори на влијание кои го детерминираат високото образование и во другите земји во 
светот. 

Новата планетарна архитектура, дизајнирана според влијанието на политичката, 
економската, културната и еколошката глобализација, имплицираше иницијативи кои 
имаат за цел зближување на народите во светот и решавање на проблемите со кои тие 
се соочуваат или, како што истакнуваат потписниците на The Magna Charta of European 
Universities1:

1. иднината на човештвото сè повеќе зависи од културниот, научниот и од техничкиот 
развој, кој се создава во средиштата на културата, знаењата и истражувањата, 
какви што се универзитетите;

2. задачата универзитетите да го шират знаењето меѓу младите генерации 
подразбира дека во современиот свет тие мора да му служат на општеството како 
целина и дека културната, социјалната и стопанската иднина на општествата бара 
значителни вложувања во доживотното образование;

3. универзитетите мора да обезбедат образование и обука кои ќе ги научат идните 
генерации, а преку нив и другите луѓе, да ја почитуваат хармонијата меѓу 
животната средина и животот сам по себе.

Во The Magna Charta of European Universities сите земји се сложија да изградат 
заеднички став за универзитетот како клуч за нивниот научен, културен и економски 
развој. Сите земји се согласија во нивното саморазбирање на основните вредности и 
принципи кои ја потенцираат улогата на универзитетот во научната и социјалната ево-
луција на нивните заедници.

1 The Magna Charta of European Universities, Болоња, 18 септември 1998 год. Документот беше потпишан на 18 
септември 1988 година од 388 ректори и раководители на универзитетите од цела Европа и пошироко, на 
900-годишнината од постоењето на Универзитетот во Болоња. Документот содржи принципи на академска 
слобода и институционална автономија, како упатство за добро владеење и саморазбирање на универзитетите 
во иднина.
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Всушност, граѓаните на Европа можат да се соберат околу нивните универзите-
ти како агенти на нивното интелектуално минато и иднина, имајќи предвид дека овие 
институции имаат заеднички цели и заеднички методологии при истражувањето и ши-
рењето на знаењето - било да е тоа теоретско или практично. Тоа беше пораката дадена 
во 1988 година на 900-годишнината од Универзитетот во Болоња, кој се смета за најста-
ра академска институција во Европа.

На 19 септември 2003 година Република Македонија стана рамноправен член на 
европското семејство земји кои се обврзуваат да ги следат и да ги реализираат препо-
раките од Болоњскиот процес и заедничката определба за креирање единствена Ев-
ропска високообразовна област.

Преземањето на обврските од Болоњскиот процес од страна на државата го ста-
ва високото образование пред нови предизвици во неговата натамошна трансформа-
ција. Покрај редовните настојувања за подигање на квалитетот на студиите и нивната 
ефикасност, универзитетите сега се соочуваат и со обврските за сопствено структурно, 
организациско и програмско дизајнирање, кое ќе биде транспарентно, конкурентно, 
компатибилно и препознатливо на европскиот пазар на академски услуги. 

Како една од потписничките на Болоњската декларација, Република Македонија 
се обврза во првата деценија од 21 век да ја приспособи својата политика за да ги ре-
ализира целите, за кои се смета дека се од примарна важност за создавање Европска 
високообразовна област. Реализацијата на овие цели, што треба да се изврши со целос-
но почитување на културните разлики, јазикот, националниот систем на образование и 
автономијата на универзитетите, треба да овозможи изградба на Европска високообра-
зовна област. 

Овие иницијативи директно ја детерминираат трансформацијата на универзи-
тетите во државата и ги поставуваат пред сериозни предизвици да одговорат на пра-
шањата: како треба да се постави високото образование и со какви механизми и инстру-
менти треба да располага за да ги подготви младите и возрасните за предизвиците што 
ги поставува современиот живот; со каква архитектура на вредности треба да распола-
гаат за да ги задоволат барањата на развојните процеси во создавањето заедничка Ев-
ропска високообразовна област, од една страна, и развојот на националните системи, 
разрешувањето на ургентните внатрешни проблеми во државата, како и зачувувањето 
на националната култура, од друга страна.

Денес, шеснаесет години по пристапувањето на државата во Болоњскиот про-
цес, универзитетите се најдоа во ситуација на преиспитување. Евидентно е дека кај нив 
постои желба за задржување на традиционалните вредности од минатото, според кои 
универзитетите уживаа статус на креатори, негувачи и чувари на националните вред-
ности, промотори на науките, ризници во кои се чува интелектуалниот капитал и кои се 
задолжени за продукција на стручни лица за потребите на државната економија. Овие 
некогашни промотори на државната идеологија, но и критичари и „совест“ на власта, 
се најдоа во ситуација да ја губат некогашната традиционална поставеност на универ-
зитетите и да се трансформираат во „нешто ново“, во некој нов статус кој воопшто не 
наликува на позицијата што ја имаа универзитетите во минатото.

Основните постулати според кои универзитетите имаат статус на државни инсти-
туции кои се финансираат од државата, коегзистираат со власта и уживаат висок степен 
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на автономија се драстично поместени. Новото време, глобализациските процеси, тех-
нолошки предетерминираната реалност, како и силното влијание на неолибералните 
гледишта за улогата на образованието олицетворена во идејата „образование за сите“ 
темелно ги разнишаа старите догми за односот на државата спрема универзитетот и за 
мисијата на универзитетот во новото време. Слабеењето на националните држави, „ру-
шењето“ на границите меѓу државите, политичките процеси, економската, културната и 
образовната глобализација предизвикаа силна мобилност на идеите, иновациите и ра-
ботната сила секаде низ светот. Омиленото дете на државата, т.е. универзитетот, денес 
мора да ја „дели“ љубовта на својот создател со голем број други приоритети, како: вна-
трешни и надворешни политички односи, популистички идеи за зацврстување на пози-
цијата на партиските елити, меѓународно поврзување, прифаќање на наднационални 
вредности, размена на стоки и услуги меѓу државите, преместување на фокусот од ин-
телектуалните елити во омасовување на образованието и сл. Евидентно е дека универ-
зитетите постепено го губат статусот на промотори и чувари на националните вредно-
сти и повластениот статус во своите држави. Тие не се веќе центарот околу кој се врти 
интересот на државата за својот развој и во кој државата ја негува идејата и вредностите 
на своето самопостоење.

Сево ова предизвикува нагло слабеење на поддршката која универзитетите ја 
имаат од страна на државата. Тие сè повеќе се третираат како сектор кој добива ед-
наков третман со кој било друг сектор во државата. Универзитетите добиваат белег на 
„државни компании“ кои мора да ги почитуваат истите принципи и одредби за работа и 
дејствување на национално и на интернационално рамниште. 

Автономијата на универзитетите, сфатена како: слобода во располагањето со фи-
нансиите и материјалните добра, можноста сами да вработуваат, изборот на раковод-
ниот и наставниот кадар, можноста сами да ја утврдуваат платата на вработените, ди-
зајнирањето на структурата и организацијата, слободата во утврдувањето на студиските 
програми и профили, слободата во одредувањето на уписните квоти и школарината, 
можноста да генерираат средства на финансискиот пазар и сл. различно се поместува 
– од нејзино зголемување (во најголемиот број држави во Европа) до нејзино драстично 
намалување.2

Слабеејќи ја својата врска со универзитетите, секоја држава се обидува да го де-
финира идниот статус на универзитетите. Со оглед на тоа дека државното финансирање 
евидентно се намалува, државите во Европа својот „намален интерес“ или, подобро ка-
жано, „немоќта“ за зголемување на поддршката, го компензираат со зголемување на 
автономијата на универзитетите и со давањето можност тие самостојно да генерираат 
средства на финансискиот пазар, а со тоа и самостојно да одлучуваат за своите органи-
зациски и деловни активности. Третманот на универзитетот како значајна, но и „една од 
многуте други“ компании во државата, едноставно го условува ваквиот пристап. 

Зајакнувањето на автономијата и на институционалната слобода е единствени-
от можен пристап кој може да ги одржи во кондиција универзитетите во непредвидли-
вата реалност и кој може да им овозможи задржување на квалитетот и остварување на 
нивната мисија во пазарните услови на егзистирање. Но, ваквата поставеност ги става 
универзитетите пред голем предизвик. Доколку се организирани за дејствување во ус-

2 Thomas Estermann & Terhi Nokkala (2009), University Autonomy in Europe I, European University Association, 
Brussels
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лови на пазарна економија, тогаш ќе треба да се повинуваат и на пазарната логика на 
дејствување. Во тој случај, фокусот ќе биде ставен доминантно на продукцијата на по-
требната работна сила и на квалификациите. Ваквиот технолошки детерминизам, кој 
предизвикува продукција на „добри работници“, видно ќе ги маргинализира напорите 
на универзитетите во продукцијата на лица кои располагаат со општа култура, граѓан-
ски вредности, креативни и самосвесни единки, способни за саморазвој и за развој на 
општеството во целина. Впрочем, во срцевината на Болоњскиот процес јасно се поста-
вени потребите на пазарот на труд како основа за градењето на студиските програми. 
Во секој документ произлезен од овој процес пазарот на трудот и потребата од разви-
вање на работните компетенции се потенцирани како примарна цел што треба да ја по-
стигнат универзитетите. Секако, Болоњскиот процес подразбира и реализација на дру-
ги цели, како: вклучување на европската димензија во процесот на учење, негување на 
културните вредности, развивање на креативноста, критичкото мислење, решавањето 
на проблемите и сл. Меѓутоа, овие цели се на маргините на интересот и универзите-
тите најчесто не ги препознаваат и/или не ги земаат предвид. Ваквото „лошо читање“ 
на препораките произлезени од Болоњскиот процес кај нив предизвикува фокусот на 
нивниот интерес да биде ставен на пазарот на трудот и работната сила која поседува 
„нови“ компетенции.

Универзитетската автономија и односот меѓу државата и високообразовните ин-
ституции се прашања кои генерираа интензивна расправа и размислување во измина-
тата деценија. Институционалната автономија се смета за важен предуслов за совре-
мените универзитети да можат да развиваат институционални профили и ефикасно 
да ги исполнат своите мисии. Дискусиите околу владеењето на универзитетите и ав-
тономијата се појавија низ Европа во различни контексти, како одговор на различните 
предизвици. Како резултат на тоа, стана очигледна потребата да се развие заедничка 
терминологија и структура за решавање на оваа важна тема, со зголемена побарувачка 
за споредливост надвор од границите.3

3 EUA (2017): University Autonomy in Europe III - The Scorecard, by Enora Bennetot Pruvot, Thomas Estermann
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1.1. заднина на проектот
Промената на очекувањата за придонесите на универзитетите во економиите и 

општествата базирани на знаење на почетокот на 21 век го трансформираа односот меѓу 
државата и високообразовните институции. Универзитетското управување и степенот на 
контрола што ја спроведува државата станаа предмет на многу расправи.

Перцепциите и терминологијата поврзани со институционалната автономија се 
разликуваат во голема мера ширум Европа. За да можат да се споредат високообра-
зовните системи по однос на ова прашање, потребно е посистематско мапирање на 
автономијата и одговорноста на универзитетите. Расправата треба да биде поткрепена 
со сигурни податоци за да се овозможи утврдување на корелацијата на автономијата со 
институционалните перформанси, изведбеноста, квалитетот и ефикасноста. За таа цел, 
Европската универзитетска асоцијација (EUA) дизајнираше мултифазен интерактивен 
процес, со цел да им овозможи на академскиот кадар и на регулаторните органи да ги 
споредат системите ширум Европа на плоден начин.

Во 2007 година Европската универзитетска асоцијација започна да собира по-
датоци за универзитетската автономија за да обезбеди основа за севкупна споредлива 
база на податоци, преку анализа на некои клучни аспекти на автономијата. Појдовната 
точка за ова беше вкоренета во четирите основни димензии на универзитетската авто-
номија утврдени во Лисабонската декларација на ЕУА од 2007 година, односно органи-
зациската, финансиската, кадровската и академската автономија.

Првата истражувачка студија „Универзитетска автономија I“4 ЕУА ја објави во 2009 
година. Во неа беше направена споредба на 34 европски земји во четирите клучни об-
ласти на автономија. Заинтересираните страни од високото образование во голема мера 
се согласија во поглед на големиот бенефит и значењето на универзитетската автоно-
мија денес. Во разни свои декларации, Европската универзитетска асоцијација ја потвр-
ди клучната улога на институционалната автономија за високообразовните институции и 
општеството во целост. Притоа беше истакнато дека универзитетската автономијата не е 
цел сама по себе, туку дека е витален предуслов за успехот на европските универзитети. 
Студијата е верифицирана како релевантна од страна на Советот на Европа.

Врз основа на добиените резултати, во 2011 година, во својата втора истражувачка 
студија „Универзитетска автономија II“5, ЕУА за првпат разви методологија за усвојување 
и споредување на податоците за универзитетската автономија. Во методологијата е из-
работен основен пакет од повеќе од 30 индикатори со цел да се обезбедат релевантни 
показатели за состојбите со универзитетската институционална автономија во земјите. 
Целта на оваа студија беше да се постави платформа за споредлива база на податоци 
низ цела Европа, преку анализа на одредени клучни аспекти на автономијата. Таа, исто 
така, имаше за цел да ја постави институционалната перспектива (т.е. што автономијата 
навистина значи во практиката) во расправата за реформите на автономијата и упра-
вувањето на ниво на политиките. Со оглед на широкиот опсег различни дефиниции за 
автономијата коишто постојат, во оваа студија се користеше сфаќањето на автономијата 

4 EUA (2009): University Autonomy in Europe I” - Exploratory Study, by Estermann & Nokkala 2009

5 EUA (2011): University Autonomy in Europe II - The Scorecard, by Thomas Estermann, Terhi Nokkala & Monika Steinel
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во нејзините четири основни димензии утврдени во Лисабонската декларација на ЕУА 
(2007), и тоа: академската, финансиската, организациската и кадровската автономија.

Ваквата иницијатива на ЕУА предизвика голем број расправи и реформски ини-
цијативи во националните политики, преку обезбедување компаративна и подетаљна 
слика за различните елементи на универзитетската автономија. Работата на ЕУА беше од 
суштинско значење за поместувањето на расправата за универзитетската автономија од 
потребата за поголема автономија во замена за поголема одговорност, кон подетаљна 
структурирана и плодна размена на искуства, која ќе овозможи да се направат консен-
зуални нивоа на постигања и да се утврдат конкретни реформски постапки на поголемо 
објективно рамниште. Иако признава дека постојат различни модели и дека спореду-
вањето на автономијата никогаш не може да биде целосно објективно, дијалогот разви-
ен преку компаративниот пристап на ЕУА ги постави основните принципи и услови кои 
треба да ги имаат универзитетите за да можат најдобро да ги исполнат своите мисии и 
задачи. Картичката со оценки (scorecard) за европската универзитетска автономија ста-
на референца во дискусиите и во анализата на институционалната автономија во Европа 
и пошироко.

Десет години по започнувањето на иницијативата за зајакнување на универзитет-
ската автономија, ЕУА ја објавува својата трета истражувачка студија „Универзитетска ав-
тономија во Европа III“.6 Во неа се ажурирани податоците за состојбите со автономијата 
на универзитетите од 29 земји во Европа и е даден преглед кој нуди повеќе квалитативни 
информации што овозможуваат опис на случувањата кои не можат да се мерат или да се 
постигнат. Исто така, во студијата на членките на ЕУА им се дава можност да размислу-
ваат за тековните предизвици и за идните случувања. Анализата открива дека не постои 
единствен тренд во однос на универзитетската автономија во земјите во Европа. Подато-
ците покажуваат разновидност на состојбите во кои дејствуваат и се развиваат универ-
зитетите. Следењето го потврдува заклучокот дека темата е актуелна и дека и натаму се 
дискутира низ цела Европа. Во услови на турбулентни меѓународно-политички процеси, 
промовирањето на универзитетската автономија како основен принцип и натаму е многу 
релевантно и важно, бидејќи се манифестираат повеќе форми на нејзино загрозување 
и/или ограничување. 

Во расправите за универзитетската автономија голем број универзитети ја корис-
тат студијата на ЕУА за универзитетската автономија како алатка за подобрување на сис-
темите за високо образование во нивните земји, со што иницијативата не се ограничува 
само на академскиот контекст, туку служи и за развој на политиките за подобрување на 
универзитетската автономија и како поддршка на холистички и на кохерентни реформи 
на високообразовните системи во Европа и пошироко.

Во трите истражувачки студии за состојбите со универзитетската автономија на 
ЕУА нема податоци за нашата земја. Опфатени се земјите од регионот, но не и Републи-
ка Северна Македонија. Не постојат релевантни податоци за причините зошто нашата 
земја не е дел од ова истражување, иако најголем број јавни универзитети од Република 
Северна Македонија се членки на ЕУА. 

6  European University Association (2017): University Autonomy in Europe III - The Scorecard, by Enora Bennetot 
Pruvot, Thomas Estermann; Достапно на: https://eua.eu/downloads/publications/university%20autonomy%20
in%20europe%20iii%20the%20scorecard%202017.pdf [последен пат пристапено на 31.01.2019 ]; во натамошниот 
текст: Извештајот на ЕУА  
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Дали прашањето за универзитетската автономија не е важно за нашите универ-
зитети и за државата во целост или пак постојат други причини за оваа појава не може 
со сигурност да се одговори. Но, едно е сосема сигурно - не смее да се дозволи уни-
верзитетската автономија во Република Северна Македонија да остане надвор од овие 
динамични процеси во Европа.

За таа цел, Независниот академски синдикат покрена иницијатива за утврдување 
на универзитетската автономија во Република Северна Македонија што како проект се 
спроведе во соработка со Фондацијата Отворено општество  - Македонија. Основата на 
истражувањето ја чини платформата за универзитетската автономија и методологијата 
која е креирана од страна на ЕУА. 

Ова истражување има за цел да даде придонес во развивањето политики што ќе 
овозможат градење автономни и одговори универзитети во Република Северна Ма-
кедонија. Независниот академски синдикат им се заблагодарува на сите учесници во 
истражувањето за нивниот придонес во утврдувањето на денешната слика за универ-
зитетската автономија во Република Северна Македонија, со надеж дека добиените 
резултати ќе бидат корисни - како за процесите на институционалните развојни плано-
ви, така и за креирањето на државната политика во сферата на високото образование. 
Сметаме дека резултатите ќе овозможат појасно ситуирање и компарирање на универ-
зитетската автономија во нашата земја со земјите од Европската високообразовна об-
ласт. Оваа студија ја изработија:

• м-р Маја Стевановиќ, редовен професор (раководител на проектот) 

• д-р Зоран Велковски, редовен професор 

• д-р Влатко П. Коробар, редовен професор

• д-р Елена Џукеска, вонреден професор 

• д-р Неда Здравева, вонреден професор 

Авторите и Независниот академски синдикат се надеваат дека оваа анализа ќе 
биде од помош во расчистувањето на нејаснотиите кои се однесуваат на низа тековни 
процеси што се случуваат во високото образование во нашата земја и дека ќе овозможи 
поинакви концепти и визии за моделите на организација и работа на високообразовни-
те установи во нашата земја.
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1.2. методологија

Важен аспект на методологијата за утврдување на универзитетската автономија, 
според ЕУА, е вклученоста на пошироката универзитетска заедница, преку колективните 
членови на ЕУА.7 Во првата фаза (октомври 2009 и април 2010 година) од развивањето 
на методологијата акцентот беше ставен на развојот и подобрувањето на показателите 
за автономијата и на описот на елементите кои претставуваат ограничувања, гледано од 
аспект на високообразовните институции. Секретаријатот на ЕУА, во тесна соработка со 
Управниот одбор и Генералниот секретар на конференциите на национални ректори, 
изработи прашалник кој содржеше листа индикатори и ограничувања. Прашалникот 
беше тестиран од страна на партнерите во проектот кои прибираа податоци од своите 
високообразовни системи (април до јули 2010 година), а адаптацијата е направена во 
текот на летото 2010 година, врз база на коментарите и искуствата од ова истражување, 
како и врз база на дополнителните контакти со учесниците во истражувањето. Паралел-
но со тоа се работеше и на развивањето на методологијата за бодување на автономија 
врз основа на проценките за интензитетот на рестриктивните регулации, особено содр-
жани во легислативата. Системот на пондерирање ја оценува релативната важност на 
поединечните индикатори во секоја димензија на автономијата.

Собирањето податоци за ажурирањето во 2017 година беше организирано спо-
ред оригиналната методологија за картичката со оценки (scorecard), врз основа на 
прашалници и интервјуа и неколку круга валидација со националните ректорски кон-
ференции. Кон средината на 2015 година сите национални ректорски конференции ги 
добија новите прашалници. Новите прашалници, исто така, беа испратени и до нацио-
налните ректорски конференции на земјите кои не учествувале во првото истражување 
за универзитетската автономија. Четири нови системи одговорија позитивно и се при-
клучија на ажурирањето: Франкофонската заедница на Белгија, Хрватска, Словенија и 
Србија. Вратените прашалници потоа беа собрани и анализирани од страна на ЕУА. 

7 Види: EUA (2017): University Autonomy in Europe III - The Scorecard, by Enora Bennetot Pruvot, Thomas Estermann
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табела 1: Држави-учеснички

код земја/систем забелешка код земја/систем забелешка

AT  Австрија IE Ирска

BE-FL
 Белгија – 
Фламанска 
заедница

Вклучена во 
2011

IS Исланд

BE-FR
 Белгија – 
Франкофонска 
заедница

Нововклучена IT Италија

CH  Швајцарија LT Литванија

CY  Кипар Само 2010 LU Луксембург

CZ  Чешка Република Само 2010 LV Латвија

BB (DE)
 Германија 
(Бранденбург)

NL Холандија

HE (DE)  Германија (Хесен) NO Норвешка

NRW 
(DE)

 Северна Рајна – 
Вестфалија

PL Полска

DK Данска PT Португалија

EE Естонија RS Србија Нововклучена

ES Шпанија SE Шведска

FI Финска SI Словенија Нововклучена

FR Франција SK Словачка

GR  Грција Само 2010 TR Турција Само 2010

HR Хрватска Нововклучена UK
Обединето 
Кралство

Англија, доколку 
не е наведено 
поинаку

HU Унгарија

Фазата на валидација на податоците траеше повеќе од една година, од крајот на 
2015 година до крајот на 2016 година, поради потребата да се потврдат не само одгово-
рите на индикаторите, туку и поширокиот наратив за секој систем.

Компаративно гледано, законодавството, како и меѓународните акти, прет-
поставуваат генерално четири домени на автономијата, и тоа: организациска автоно-
мија, финансиска автономија, кадровска автономија и академска автономија. Овие че-
тири домени го претставуваат предметот на истражување во проектот.

Методолошка основа на проектот „Универзитетската автономија во македонско-
то високо образование“ се индикаторите утврдени во студијата на ЕУА (2017): Универ-
зитетска автономија во европа III: картичка со оценки 2017. Добиените резултати во 
истражувањето на ЕУА се компарирани со резултатите добиени во оваа студија. 
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Целта на проектот беше да се утврди нивото на оствареност на универзитетската 
автономија во високото образование во Република Северна Македонија. Нивото на ост-
вареност на универзитетската автономија се проучуваше преку консултирање на раз-
лични извори на информации: 

1. Анализа на образовната политика во високото образование и законодавството 
(добивање одговор на прашањето колку и како е регулирана универзитетската 
автономија во законодавството);

2. Ставови и мислења на претставниците на универзитетите (какви се ставовите на 
раководството на универзитетите и нивните единици, професорите и студентите 
во однос на реалното остварување на сите домени на универзитетската автономија 
во високото образование во Република Северна Македонија, проблеми и 
перспективи); 

3. Нивото на оствареност се утврдуваше и преку компарација со нивото на 
оствареност на универзитетската автономија во Европската високообразовна 
област.  

Во согласност со главната цел на проектот беа реализирани следниве истражу-
вачки потцели:

Пц 1: Утврдување на нивото на оствареност на организациската автономија во ви-
сокото образование во Република Северна Македонија.

Индикатори: 

• постапката за избор на ректор;

• критериумите за избор на ректор;

• разрешувањето на ректор;

• мандатот на ректор;

• надворешните членови во органите на управување на универзитетот;

• можноста за одлучување за академските структури, и

• можност за основање правни лица.

Пц 2: Утврдување на нивото на оствареност на финансиската автономија во висо-
кото образование во Република Северна Македонија.

Индикатори: 

• должината и видот на јавното финансирање;

• можноста да се задржи вишокот средства;

• можноста за заеми на средства;

• можноста за сопственост врз земјиштето и објектите, и

• можноста да се наплаќа школарина.

Пц 3: Утврдување на нивото на оствареност на кадровската автономија во високо-
то образование во Република Северна Македонија.
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Индикатори: 

• можноста за одлучување за постапките за вработување (академски /
административен персонал);

• можноста да се одлучува за платите (академски/административен персонал);

• можноста да се одлучува за отпуштањата (академски/административен персонал);

• можноста да се одлучува за унапредувањата (академски/административен 
персонал)

 Пц 4: Утврдување на нивото на оствареност на академската автономија во висо-
кото образование во Република Северна Македонија.

Индикатори: 

• можноста да се одлучува за вкупниот број студенти;

• можноста за избор на студентите (на прв и втор циклус студии);

• можноста да се воведат и да се прекинат студиските програми;

• можноста да се избере јазикот на наставата (на прв и втор циклус студии);

• можноста за избор на механизми и тела/агенции за обезбедување на квалитетот, и

• можноста за дизајнирање на содржината на програмите.

Пц 5: Утврдување на перцепцијата на претставниците на универзитетите во однос 
на реалното остварување на универзитетската автономија во високообразовниот прос-
тор во Република Северна Македонија

Пц 6: Компарација на нивото на оствареност на универзитетската автономија со 
државите-членки на Европската Унија.

Како инструменти во истражувањето беа користени:  1)  анализа на законодав-
ството; 2) анкетен прашалник во електронска форма, и 3) протокол за интервју. 

Анализата на законодавството се правеше согласно поставените индикатори, а 
целта беше да се утврди нормативната поставеност на дадените прашања.

Преку анкетниот прашалник претставниците на универзитетите во Република Се-
верна Македонија ги вреднуваа сите индикатори на автономијата на четирите степени 
- скала на важност („многу важно“, „прилично важно“, „малку важно“, „не е важно“) и да-
доа одговор на прашањето за реалната остварливост на сите индикатори во високото 
образование во Република Северна Македонија, за проблемите и пречките со кои се со-
очуваат во остварувањето на универзитетската автономија, како и за можностите за нив-
но надминување. Прашалникот во електронска форма беше доставен до академскиот 
кадар на сите јавни универзитети во Република Северна Македонија, како и до студен-
тите. Добиени се одговори од 265 универзитетски професори и соработници од след-
ниве јавни универзитети во Република Северна Македонија: Универзитетот „Св. Кирил 
и Методиј“ од Скопје, Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип, Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ од Битола, Државниот универзитет од Тетово и Универзитетот „Мајка Тереза“ 
од Скопје. Одѕивот од страна на студентите беше минимален и нерепрезентативен и тие 
одговори не се земени предвид при анализата на резултатите.
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Преку протоколот за интервју се утврдуваше каква е перцепцијата на раководниот 
кадар на јавните универзитети во Република Северна Македонија по однос на реална-
та оствареност на универзитетската автономија, проблемите кои постојат во нејзиното 
практично спроведување и можностите за нивно надминување, од аспект на управу-
вањето со универзитетите. Направени се интервјуа со раководниот кадар на Универзи-
тетот „Св. Кирил и Методиј“, Универзитетот „Гоце Делчев“ и Универзитетот „Мајка Тереза“.

 Теренското истражување се соочи со голем број проблеми. Покрај тешкотиите 
во комуникацијата, сериозна пречка беше слабиот одѕив на раководниот и на академ-
скиот кадар кај дел од универзитетите. По тој повод, проектниот тим им се заблагодарува 
на сите оние кои го дадоа својот придонес во стекнувањето реална слика за состојбите 
со универзитетската автономија во нашата земја.
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2.
анаЛиза на статУсот 

2.1. организациска автономија 

организациска 
автономија

Финансиска 
автономија кадровска автономија академска автономија

Постапка за избор  
на ректор

Должина и 
вид на јавното 
финансирање

Одлучување за 
постапките за 
вработување (академски 
/административен 
персонал)

Одлучување за вкупниот 
број студенти

критериуми за избор 
на ректор

Задржување 
на вишокот 
средства

Одлучување за 
платите (академски/ 
административен 
персонал)

Избор на студентите (на 
прв и втор циклус студии)

разрешување на 
ректор

Заеми на 
средства

Одлучување за 
отпуштања (академски/ 
административен 
персонал)

Воведување и 
прекинување на студиски 
програми

мандат на ректорот Сопственост 
врз земјиште и 
објекти

Одлучување за 
унапредувања 
(академски/ 
административен 
персонал)

Избор на јазикот на 
наставата (на прв и втор 
циклус студии)

надворешни 
членови во органите 
на управување

Наплата на 
школарина

Избор на механизми 
и тела/агенции за 
обезбедување квалитет

одлучување за 
академските 
структури

Дизајнирање на 
содржината на програмите

основање правни 
лица
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2.1.1. раководни лица

2.1.1.1. Избор на ректор 
Согласно Извештајот на ЕУA8, постапките за избор на ректор се разликуваат од 

земја до земја. Различните постапки се групирани во четири основни групи, и тоа:

1. Избор од одредено изборно тело, вообичаено големо тело кое ги претставу-
ва (директно или индиректно) различните групи на универзитетската заедница 
(академски кадар, друг персонал, студенти), чиишто гласови можат да се избројат; 

2.  Избор од страна на управно тело кое е демократски избрано во рамките на уни-
верзитетската заедница (обично сенатот, односно органот кој одлучува за ака-
демските прашања); 

3.  Назначен од советот/одборот на универзитетот, т.е. управното тело кое одлучува 
за стратешките прашања;

4.  Назначен преку процес во два чекора, во кој се вклучени и двете тела (сенатот и 
советот/одборот ).

Согласно позитивното право, по ова прашање Република Северна Македонија 
влегува во првата група земји, во кои изборното тело ја опфаќа севкупната академска 
заедница на универзитетот. Имено, согласно член 97 став 5 од Законот за високото об-
разование9, изборното тело го сочинуваат сите вработени од редот на наставниот и на-
учниот кадар, организирани на ниво на наставно-научни, научни и наставнички совети 
на неговите единици, како и претставниците на соработничкиот кадар и студентите кои 
се членови на овие тела. Во изборното тело не се вклучени претставници на админи-
стративниот кадар. 

Пред донесувањето на новиот ЗВО10, Република Северна Македонија спаѓаше 
во четвртата група земји, во кои ректорот се избира преку процес во два чекора, во кој 
учествуваат ректорската управа и сенатот.

Во поглед на потврдувањето на изборот, согласно Извештајот на ЕУА, постојат два 
система. Така, во повеќе од 40% од земјите изборот направен од универзитетот треба да 
биде потврден од министерот или од Министерството за високо образование, а поне-
когаш и од највисокиот орган на извршната власт - претседателот на државата. Сепак, 
ова потврдување се смета за формалност. Во другите држави изборот на ректорот не 
подлежи на никаква надворешна валидација.11 

8 Извештај ЕУА, стр. 15

9 Закон за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/18); во натамошниот текст 
ЗВО

10 Со донесувањето на Законот за високото образование од 2018 година престана да важи Законот за високото 
образование („Службен весник на Република Македонија“ број 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 
99/2009, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/2014, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15, 30/16, 
120/16 и 127/2016)

11 Извештај ЕУА, стр. 15
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Според законската регулатива, Македонија се вбројува во групата земји во кои избо-
рот на ректорот е исклучиво во надлежност на академската заедница на универзитетот, без 
потреба од какво било потврдување од страна на надворешни фактори. Имено, согласно 
член 97 став 5 од ЗВО, ректорот се избира на слободни, непосредни и тајни избори од стра-
на на членовите на наставно-научните, научните и наставничките совети на единиците на 
универзитетот.

Иако изборот на ректор е детално уреден во ЗВО и не е оставена можноста да биде 
уреден самостојно од страна на универзитетите во нивните статути, истиот осигурува мак-
симална демократичност во начинот, постапката и процесот за избор на ректор. 

2.1.1.2. Постапка за избор на ректор
Во Република Северна Македонија спроведувањето на постапката за избор на 

ректор е исклучиво во надлежност на академската заедница на универзитетот, без как-
во било учество или влијанија од страна на надворешни фактори и/или претставници 
на власта. Согласно член 97 став 6, на ниво на универзитетот постапката ја води изборна 
комисија формирана од страна на сенатот на универзитетот, а составена од седуммина 
сенатори. На ниво на единиците (член 97 став 8) постапката ја спроведува петочлена 
комисија избрана од страна на членовите на наставно-научните совети. Постапката за 
избор на ректор подетално се уредува со статутот на универзитетот.

2.1.1.3. Критериуми за избор 
Истражувањето на ЕУА покажува дека во поглед на критериумите за избор (потреб-

ните квалификации) постојат два система. Во првиот систем, каде што припаѓаат поголем 
број држави, квалификациите што треба да ги поседува едно лице за да може да биде из-
брано за ректор се определени со закон. Во тие квалификации се вклучени, на пример: ли-
цето да има академско звање; да биде доктор на науки; да биде вработено на универзитетот 
каде што се избира ректор и сл., или кумулативно повеќе од нив. Во вториот систем квали-
фикациите се определуваат со внатрешните акти на универзитетот.12 

12 Извештај ЕУА, стр. 15

12
17

Интерен избор

извор: извештај еУа, 2017

Формална потврда
од надворешен орган
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Република Северна Македонија спаѓа во првата група земји, во кои критериуми-
те за избор на ректор се определени со закон. Во член 97 став 3 од ЗВО е дефиниран 
единствениот критериум според кој кандидатите за ректор треба да бидат од редот на 
редовните професори. Не постои ограничување кандидатите да мора да бидат од редот 
на вработените на конкретниот универзитет. Кандидатите за ректор се пријавуваат на 
јавен оглас.   

2.1.1.4. Разрешување на ректорот
Согласно Извештајот на ЕУА разрешувањето на ректорот во најголемиот број земји 

е повеќе или помалку стриктно уредено, при што во одредени земји со закон се уредува и 
постапката за разрешување. Во одредени земји се определува дека во постапката ќе би-
дат вклучени и надворешни страни, но само за потврдување на разрешувањето.13 

Во Република Северна Македонија разрешувањето на ректорот е уредено во За-
конот за високото образование. Во член 99 став 2 предвидена е можноста ректорот да 
биде разрешен доколку сенатот не го прифати годишниот извештај за неговата работа 
и за работата на универзитетот, во кој треба да е содржан и финансиски извештај. Но, 
што се однесува до начинот и постапката за разрешување на ректор, во член 97 став 17, 
предвидено е истите поблиску да бидат уредени во статутите на универзитетите. Во по-
стапката не се вклучени надворешни фактори ниту е предвидено потврдување од стра-
на на надворешни лица.

2.1.1.5. Мандат на ректорот
Времетраењето на мандатот на ректорот во речиси 80% од земјите вклучени во 

истражувањето на ЕУА е определено со закон, како фиксна должина на мандатот или 
како максимален период. Мандатот варира од четири до шест години и често е можен 
повторен избор за уште еден мандат. Само во мал број земји институциите имаат мож-
ност самостојно да го определат времетраењето на мандатот на ректорот.14 

13 Извештај ЕУА, стр. 16

14 Извештај ЕУА, стр. 16

19

10 Интерено утврдени
квалификации

извор: извештај еУа, 2017

Квалификации 
утврдени со закон
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Законот за високото образование на Република Северна Македонија, во член 97 
став 4, ги определува и времетраењето и максималниот број мандати на ректорот. Име-
но, мандатот на ректорот трае 3 години со можност за само уште еден избор.

2.1.2. академски структури 

Согласно Извештајот на ЕУА, универзитетите самостојно ги утврдуваат нивните 
внатрешни академски структури, и тоа во повеќе од две третини од анализираните сис-
теми. Во некои од овие системи постојат определени законски услови во поглед на орга-
низациските единици, меѓутоа ова не се смета како значително ограничување на инсти-
туционалната автономија. Во четири земји универзитетите мора да ги следат законските 
насоки. Иако законот експлицитно не го специфицира бројот и името на академските 
единици, се применуваат други ограничувања. Така, законот може да определи дека уни-
верзитетите мора да имаат факултети, оддели, школи или истражувачки институти и да го 
определи начинот на управување. Во некои земји академските единици се наброени во 
законот, па универзитетите немаат можност да основаат нови факултети или оддели или 
да ги преструктурираат постојните без измени во законот.15 

Во Законот за високото образование е наведено дека универзитетите во Република 
Северна Македонија можат самостојно да ги организираат единиците во различни уни-
верзитетски подрачја, оддели или други форми (член 85 став 1 од ЗВО), а единица на уни-
верзитетот може да организира институт, центар, завод, катедра, оддел и други внатрешни 
организациски единици, под услови утврдени со статутот на универзитетот (член 85 став 
2). Сепак, Република Северна Македонија спаѓа во групата земји во кои универзитетите 
мора да следат стриктни законски насоки. Во член 2 (Поимник) став 11 од Законот се на-
ведени единиците во состав на универзитетот. Имено, под „единица на универзитетот“ се 
подразбира факултет, уметничка академија и висока стручна школа, со права и обврски 
определени со Законот и со статутот на универзитетот, како и научен институт со права и 
обврски определени со Законот за научно-истражувачката дејност, Законот за високото 

15 Извештај ЕУА, стр. 16

Интерено уредени

извор: извештај еУа, 2017

Упатства уредени 
со закон

Академски структури
наведени со законот

Други ограничувања

14

4
20
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образование и статутот на универзитетот. Во член 62 став 1 е пропишан бројот и, делумно, 
видот на внатрешните единици неопходни за основање универзитет. Имено, за да се ос-
нова универзитет неопходно е да постојат пет единици, од кои најмалку три факултети.

Дополнително, во поглед на утврдувањето на внатрешните организациски структури 
на јавните универзитети, Република Северна Македонија спаѓа во последната група земји, 
каде што основањето и престанокот на јавните високообразовни установи и единиците 
во нивен состав се врши со посебен закон. Според член 59 став 1 од Законот за високото 
образование, основач на јавните високообразовни установи е Собранието на Република 
Северна Македонија. Во Законот за основање јавен универзитет се наведени единиците 
во негов состав. Во член 59 став 2 од Законот за високото образование е уредено дека нови 
единици на постоечките јавни универзитети основа Собранието на Република Северна 
Македонија со посебен закон. Одлуките за статусните промени на јавните универзитети, 
како и на нивните единици (спојување, присоединување, поделба) ги носат сенатите на 
јавните универзитети, по претходна согласност на единиците, но согласност за одлуката за 
статусни промени на јавниот универзитет или негова единица дава основачот – Собрание-
то на Република Северна Македонија, што е регулирано во член 75 став 3, став 4 и став 5; 
член 76 став 1, став 4 и став 5 и член 77 став 2 од Законот за високото образование. 

Во случај кога поради престанок на потребата за постоење, овластениот подноси-
тел доставува предлог за престанок со работа на јавниот универзитет, единица во негов 
состав или јавна самостојна висока стручна школа, сенатот на универзитетот, односно на-
ставничкиот совет може да донесе одлука за продолжување со работа од сопствени изво-
ри на финансирање (член 80 од ЗВО). 

Под услови утврдени со закон и со статут, покрај единиците во негов состав, а по-
ради вршење на дејноста и поврзување на практиката, знаењето, уметноста и високото 
образование, универзитетите можат самостојно да одлучуваат за формирање други вна-
трешни организациски единици: клинички центри, спортски, културни и други центри, 
технолошки паркови, бироа, работилници, организации, трговски друштва и др. (член 85 
став 4 и став 5), како и да склучуваат договори со универзитетски клиники, установи и тр-
говски друштва, чијашто дејност е од значење за вршење на дејноста на универзитетот и 
за вршење на врвна применувачка дејност (член 85 став 6).

2.1.3. основање правни лица 

Можноста да основаат правни лица им овозможува на универзитетите да ги импле-
ментираат своите стратегии на флексибилен и на соодветен начин и со тоа да ја спрове-
дуваат нивната главна мисија. Сите земји каде што е спроведено истражувањето на ЕУА 
дозволуваат универзитетите да основаат непрофитни правни лица, а во две третини е 
дозволено и основање, без ограничувања, на профитни правни лица. Може да има огра-
ничувања во поглед на обемот на активностите, потребата да се обезбеди согласност/
одобрение од надлежното министерство или во постапките што треба да се следат.16 

Согласно законската регулатива во Република Северна Македонија, универзите-
тите, како и единиците во состав на универзитетот, имаат право да основаат установи и 

16 Извештај ЕУА, стр. 17 
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трговски друштва, како и да склучуваат договори со други установи и трговски друштва. 
Дејноста на овие установи и трговски друштва треба да биде поврзана со вршењето на 
дејноста на универзитетот и за вршење врвна применувачка дејност. Ваквото право е 
регулирано во член 85 и во член 87 од Законот за високото образование. Сепак, Репу-
блика Северна Македонија спаѓа во редот на оние земји во кои установите и трговски-
те друштва се исклучиво од непрофитен карактер. Според член 87 став 3, приходот на 
установата и добивката на трговското друштво по основ на влогот можат да се користат 
исклучиво за унапредување на дејноста на високообразовната установа која учествува-
ла во нивното создавање. 

2.1.4. органи на управување 

2.1.4.1. Организација на управувањето / управувачки 
структури

ЕУА идентификува17 два основни типа организација на управувањето: дуален и 
унитарен. Дуалната организација на управувањето се состои од борд/одбор или совет 
(кој е вообичаено со ограничена големина) и сенат. Иако терминологијата значително 
се разликува, сенатот е често пошироко и порепрезентативно тело коешто ја вклучува 
академската заедница и, до одреден степен, други категории вработени на универзите-
тот. Надлежностите се јасно поделени помеѓу бордот/советот и сенатот.

Обемот и поделбата на одговорностите помеѓу телата на управување можат зна-
чително да се разликуваат помеѓу системите на високото образование. Можат да се 

издвојат два потсистема: т.н. „традиционална“ 
дуална организација на управувањето и „аси-
метрична“ дуална организација.

Во „традиционалната“ дуална органи-
зација, бордот/советот е често одговорен за 
долгорочните стратешки одлуки, како на при-
мер статути, стратешки планови, избор на рек-
тор и проректори и распределба на буџетот. Се-
натот е задолжен за академски прашања, како 
студиски програми, звања и унапредување на 
кадарот, и главно се состои од (внатрешни) чле-
нови на универзитетската заедница. Вообичае-
но, тој се состои од сите категории академски и 
административен кадар, како и од студенти.

Во „асиметричната“ дуална организација, 
едно од телата може да биде определено како 
главен орган кој одлучува, додека второто тело 
има ограничени надлежности и/или потесен 

17 Извештај ЕУА, стр. 17-18
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обем на (подрачја на) интерес. Сепак, ова второ тело е повеќе отколку само консулта-
тивен орган.18 

Република Северна Македонија спаѓа во групата земји со традиционална, дуална 
организација на управувањето, со одредена специфика. 

Универзитетскиот сенат е најбројниот орган кој во член 93 од Законот за високото 
образование е дефиниран и како орган на управување и како стручен орган. Сенатот го 
сочинуваат претставници од единиците на универзитетот и на придружните членки, од 
редот на наставно-научниот, научниот и наставничкиот кадар, како и претставници на 
студентите избрани од страна на универзитетското студентско собрание. Администра-
тивниот кадар нема свои претставници во сенатот на универзитетот. Во член 96, став 1 од 
новиот Закон за високото образование од 2018 година е вратена функцијата претседа-
тел на сенатот, со цел да се зајакне независноста во неговото работење. Претседателот 
на сенатот се избира од редот на сенаторите, со тајно гласање за период од една година, 
со право на уште еден избор. Во член 93 став 7 е пропишано дека ректорот и проректо-
рите се членови на сенатот по положба, без право да учествуваат во одлучувањето и да 
бидат избрани за претседатели на сенатот. 

На универзитетите во Република Северна Македонија функцијата на борд/совет 
ја има ректорската управа. Нејзиниот статус не е прецизиран во Законот за високото 
образование, но според називот „орган“ (член 92 став 1) и нејзините надлежности, рек-
торската управа е управен орган. По својата структура ректорската управа претставува 
вид на колективно управно тело составено од раководителите на единиците на универ-
зитетот и на неговите придружни членки, како и од раководните лица на универзитетот 
– ректорот и проректорите. Имено, според член 102 од Законот за високото образова-
ние, во кој е уреден составот на ректорската управа, ректорската управа ја сочинуваат 
ректорот, проректорите, деканите на факултетите, директорите на високите стручни 
школи, директорите на акредитираните научни установи и претставниците на студенти-
те (став 1), а со неа претседава ректорот (став 2).

Надлежностите на сенатот и на ректорската управа се наведени во член 98 (на-
длежност на сенат) и во член 103 (надлежност на ректорска управа) од Законот за висо-
кото образование. Спецификата на македонскиот дуален модел на управување е во тоа 
што двата органа се на различен начин вклучени во процесот на одлучување. Имено, и 
сенатот и ректорската управа имаат надлежност за прашања од нормативна, академ-
ска, развојна и од финансиска природа и работење. Но, согласно член 103 ректорска-
та управа генерално ги подготвува и ги предлага актите и материјалите за прашања за 
кои одлучува сенатот, дава свое мислење по одредени прашања и утврдува предлози, 
а сенатот, како што е наведено во член 98, ги донесува или ги усвојува стратешките до-
кументи на универзитетот, подзаконските акти, политиките на универзитетот, финан-
сиските планови, како и други одлуки по утврдените предлози, мислења и материјали 
изготвени од страна на ректорската управа. 

Што се однесува до специфичните надлежности на секој од овие два органа, без 
потврда од страна на сенатот, ректорската управа самостојно го утврдува и го објаву-
ва конкурсот за запишување на студиите (член 103 став 2 и став 3) и донесува одлуки 

18 Онаму каде што организацијата на управувањето, покрај оние тела кои имаат право да одлучуваат, вклучува 
и тела со главно консултативни функции, тие не беа земени предвид при определувањето на типот на 
организацијата на управувањето. 
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за тековната меѓународна соработка на универзитетот (став 5 од истиот член). Сенатот, 
пак, без претходно учество на ректорската управа, ги има следниве надлежности: го ус-
војува годишниот извештај за работата на универзитетот, поднесен од ректорот (член 98 
став 11); формира универзитетска комисија за избор на ректор (став 17); бира вршител 
на должноста ректор (став 38); го потврдува изборот на декан или директор на едини-
ца (став 19); ја потврдува суспензијата на декан или директор по предлог на ректорот 
(став 18); одлучува по приговор на лице кое не е избрано во постоечкото звање (став 
15); по предлог на ректорот избира и разрешува генерален секретар на универзитетот 
(став 29); одлучува за доделување почесни титули (став 16); формира комисија за са-
моевалуација на универзитетот и ги избира нејзините членови (став 30); по предлог на 
универзитетското студентско собрание избира студентски правобранител (став 41); од 
редот на редовните професори на универзитетот избира овластено лице за прием на 
пријави за корупција (став 39); дава мислења на Националниот совет за нормативите и 
критериумите за основање високообразовни установи и за вршење на високообразов-
на дејност (став 20), и дава мислење за стратешките национални документи поврзани 
со дејноста (став 10). 

2.1.4.2. Надворешни членови во органите на 
управување

Вклучувањето и назначувањето членови во органите на управување кои не се од 
универзитетот се смета за важен аспект на универзитетската управувачка организација. 
Ако институцијата може да вклучи надворешни членови, изборот може да се направи од 
самиот универзитет и/или од надворешен орган.

Согласно Извештајот на ЕУА19, во најголем број системи во органите на управу-
вање на универзитетите се вклучени надворешни членови.

Надворешните членови се вообичаено целосно вклучени во процесите на од-
лучување, но различни се практиките во поглед на тоа во кои процеси се вклучени. 
Вообичаено вклученоста е во бордови/совети, додека незначителен е бројот на оние 
системи каде што тие се вклучени во сенатот. 

Процентот на надворешни членови во управувачките тела варира. Со закон може 
да се постават ограничувања во однос на процентот на надворешни членови, опреде-
лени како минимален или максимален број надворешни членови. Притоа, тој процент 
најчесто се движи меѓу 3о% и 50% од вкупниот број членови во соодветниот орган. Во 
одредени системи, органот на управување е составен исклучиво од членови надвор од 
универзитетот.

Назначувањето надворешни членови следи четири главни модели. Универзите-
тите можат да имаат слобода сами да назначат надворешни членови на нивните органи 
за управување. Надворешните членови можат да бидат предложени од установата, но 
да бидат назначени од страна на надворешен орган. Алтернативно, дел од членовите 
може да бидат назначени од универзитетот, а дел од надворешен орган. Конечно, некој 
надворешен орган може да одлучи за назначувањето на надворешните членови.

19 Извештај ЕУА, стр. 19 – 20 
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Често постојат правила кои се однесуваат на профилите на надворешните чле-
нови, а нивната дистрибуција може да биде регулирана. Вообичаено, надворешните 
членови вклучуваат претставници на јавни тела (локални, регионални или национал-
ни), стопански комори, бизнис-секторот и други истражувачки и високообразовни ин-
ституции. Универзитетите што можат да изберат надворешни членови се во состојба да 
привлечат профили и лица со компетенции кои одговараат на стратешкото позицио-
нирање на институцијата. Нема тенденција за постоење одредби што го забрануваат 
вклучувањето на странски надворешни членови во управувачките тела, иако ваквиот 
случај останува редок во практиката, најчесто поврзан со јазикот што се користи на сос-
таноците на овие тела.  

На јавните универзитети во Република Северна Македонија надворешните чле-
нови се вклучени во работењето на „универзитетски совет“, чиешто формирање како 
тело е предвидено со Законот за високото образование (член 92 став 2). Но, за разлика 
од европските практики според кои надворешните лица се вклучени во непосредното 
управување на универзитетот, функцијата на универзитетскиот совет е надзорна. Име-
но, според член 105 став 1 од Законот, универзитетскиот совет врши надзор над извршу-
вањето на дејноста на универзитетот, задачите на универзитетот во согласност со За-
конот, законитоста на неговото работење, рационалната употреба на кадровските и на 
материјалните ресурси, и врши други работи утврдени со актот за основање и статутот 
на универзитетот. Имено, во член 104 став 2 е наведено дека од вкупно 11 члена, петмина 
именува сенатот на универзитетот (лица кои не се членови на сенатот), два члена име-
нува универзитетското студентско собрание од редот на студентите, три члена именува 
основачот; и еден член именува најрепрезентативната организација на работодавачите 
во Република Северна Македонија. Во работата на универзитетскиот совет учествува и 
ректорот, но без право на глас. Во Законот не се наведени критериумите што треба да ги 
исполнуваат надворешните членови, освен ограничувањата од член 104 став 5, според 
кои член на советот не може да биде лице вработено во министерството надлежно за 
работите на високото образование, односно за науката, лице именувано на функција 
во државен орган или единица на локалната самоуправа или избрано во орган на по-
литичка партија. Во став 6 од истиот член, Законот упатува на статутот на универзитетот 
со кој треба поблиску да се уреди составот и начинот на избор на членовите на универ-
зитетскиот совет. Оттаму, начинот на кој е уреден изборот на надворешните членови во 
универзитетските совети во Република Северна Македонија спаѓа во четвртиот модел 
од Извештајот на ЕУА, модел според кој за назначувањето на надворешните членови 
одлучува и надворешен орган.
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2.2. Финансиска автономија 

организациска 
автономија

Финансиска 
автономија

кадровска 
автономија

академска автономија

Постапка за избор на 
ректор

Должина 
и вид на 
јавното 
финан—
сирање

Одлучување за 
постапките за 
вработување 
(академски /
административен 
персонал)

Одлучување за 
вкупниот број студенти

Критериуми за избор 
на ректор

Задржување 
на вишокот 
средства

Одлучување за 
плати (академски / 
административен 
персонал)

Избор на студентите 
(на прв и втор циклус 
студии)

Разрешување на 
ректор

Заеми на 
средства

Одлучување за 
отпуштања (академски 
/ административен 
персонал)

Воведување и 
прекинување на 
студиските програми

Мандат на ректорот Сопственост 
врз земјиште 
и објекти

Одлучување за 
унапредувања 
(академски / 
административен 
персонал)

Избор на јазикот на 
наставата (на прв и 
втор циклус студии)

Надворешни членови 
во органите на 
управување

Наплата на 
школарина

Избор на механизми 
и тела/агенции за 
обезбедување квалитет

Одлучување за 
академските структури

Дизајнирање на 
содржината на 
програмите

Основање правни лица

Нема ограничувања

извор: извештај еУа, 2017

Има ограничувања

Буџетирање по 
стапки

Блок-дотации со
ограничувања
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2.2.1. обезбедување јавни финансии
 
Според Извештајот на ЕУА, видовите јавно финансирање на универзитетите низ 

Европа значително се разликуваат.20 Во најголем дел од системите, универзитетите 
имаат континуирано основно јавно финансирање за покривање на нивните клучни 
активности преку блок дотации. Најчесто, овие блок дотации опфаќаат средства што 
покриваат неколку категории трошоци, како што се трошоци за настава, оперативни 
трошоци и/или трошоци за истражувачки активности. Начините на јавно финансирање 
може да бидат уредени во една поширока рамка, која вклучува доделување средства 
на компетитивна основа, специфични линии на финансирање од поголем обем или 
директни наменски финансиски механизми/средства за однапред определени цели. 
Сепак, во најголем број случаи блок дотациите се главниот метод на дистрибуција на 
јавното финансирање на универзитетите во Европа.

Во првата група спаѓаат универзитетите што имаат слобода интерно да ги рас-
пределат дотациите во согласност со нивните потреби, односно малку повеќе од по-
ловина од системите дозволуваат универзитетите внатрешно да ги распределат нив-
ните финансии без конкретни ограничувања. Постои и втора група системи каде што 
располагањето со блок дотациите е регулирано, во помал или во поголем степен, што 
влијае на фактичката маргина за стратешко финансиско управување на институција-
та. Во околу третина од системите, блок дотациите можат да бидат поделени во широки 
категории, како што се: настава, истражување, инвестиции, оперативни трошоци и сл. 
По правило, постојат ограничени можности универзитетите да ги прераспределуваат 
средствата помеѓу овие категории, иако постои широк спектар различни случаи. Во не-
кои случаи универзитетите можат слободно да ги распределуваат добиените блок до-
тации, но постојат посебни ограничувања (на пример, определен процент од дотациите 
да се користат за подобрување на пристапот до високото образование за припадниците 
на загрозени социо-економски групи и сл.). Во Унгарија, покрај неможноста за прерас-
пределување помеѓу определените категории, постои и дополнително ограничување, 
преку назначување лице од страна на премиерот кое ќе ја одобрува секоја одлука со 
финансиски импликации, што влијае врз можноста универзитетот да одлучува за вна-
трешната распределба на финансиските средства.

Кај третата група системи се применува буџетирање по ставки, каде што минис-
терството или парламентот претходно ги распределуваат финансиите за универзитети-
те за конкретни трошоци и активности. На тој начин, институциите не можат слободно да 
ги дистрибуираат своите финансии или можат да го сторат тоа во рамките на однапред 
утврдени стриктни ограничувања. Ваквиот начин на финансирање се применува во Ср-
бија и во Македонија.

Најчестиот период на финансирање е една година, каков што е случајот и во Ма-
кедонија. Овој период е подолг само во неколку системи и се движи меѓу две и четири 
години. Во многу земји постојат долгорочни договори помеѓу министерствата и универ-
зитетите, кои се резултат на преговори, а со кои се утврдени правата и одговорностите 
на институцијата, со можност за годишни приспособувања, што обезбедува степен на 
стабилност и можност за подолгорочно финансиско планирање.

20 Извештај ЕУА, стр. 21 - 22
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Согласно член 123 од Законот за високото образование, средствата за финанси-
рање на јавните универзитети се обезбедуваат од Буџетот на Република Северна Ма-
кедонија, по предлог на Националниот совет. За секоја буџетска година, Националниот 
совет го предлага до министерот задолжен за работите во високото образование вкуп-
ниот износ средства од Буџетот кои се потребни за финансирање на универзитетите и 
на самостојните високи школи. Износот на средствата се определува во согласност со 
Уредбата за мерилата и критериумите за финансирање на високото образование, што ја 
донесува Владата по предлог на Националниот совет, а појдовна основа претставуваат 
годишните финансиски планови на високообразовните установи.

Финансиските планови на високообразовните установи содржат: број на студен-
ти кои се запишуваат со партиципација и школарина; реални трошоци за реализација 
на секоја студиска програма, согласно нејзините специфики; тековни трошоци за ра-
ботење на установата и трошоци за инвестиции и развој. Во времето на спроведување 
на истражувањето, Националниот совет сè  уште не беше формиран, а со тоа не беше 
донесена ниту новата Уредба за мерилата и критериумите за финансирање на високото 
образование.

Треба да се забележи дека по донесувањето на Законот за високото образова-
ние во 2018 година, согласно член 123 став 5, тековните трошоци (комунални трошоци, 
одржување, опрема и потрошен материјал за реализација на студиските програми и за 
работење на високообразовната установа) на јавните високообразовни установи се на-
доместуваат од Буџетот на Република Северна Македонија.

Согласно член 37-г од Законот за буџетите21, по усвојувањето на буџетот, буџет-
ските корисници изготвуваат годишен финансиски план (по квартали) за користење 
на одобрените средства. Буџетските корисници кои имаат единки корисници, доставу-
ваат извадок од буџетот во кој се содржани одобрените средства за секоја единка-ко-
рисник. Единките-корисници изготвуваат годишен финансиски план (по квартали) за 
користење на одобрените средства и го доставуваат до буџетскиот корисник преку кој 
се финансираат. Буџетскиот корисник изготвува консолидиран годишен финансиски 
план (по квартали) за користење на средствата одобрени со буџетот. За користење на 
одобрените средства од буџетот, буџетските корисници ги доставуваат годишните фи-
нансиски планови (по квартали) до Трезорот.22 Трезорот ги распределува одобрените 
средства (по квартали) врз основа на доставените годишни финансиски планови од 
буџетските корисници, со цел расходите да се усогласат со динамиката на реализација-
та на приходите, земајќи ја притоа предвид сезонската природа на одредени расходи, 
како и спецификите на капиталните и на инвестициските проекти. За користење на 
одобрените средства во даден квартал, буџетските корисници доставуваат финансиски 
план по месеци. За користење на одобрените средства во даден квартал, буџетските 
корисници кои имаат единки-корисници доставуваат финансиски план по месеци, 
по чиешто одобрување од страна на Трезорот вршат распределување на одобреното 
месечно право за трошење по единките-корисници. За управување со финансиските 
средства од Буџетот на Република Северна Македонија, буџетите на општините, како и 
за сите други финансиски средства од државата, согласно член 39 од Законот, Минис-

21 Закон за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 
171/12, 192/15 и 167/16)

22 Работите што ги врши Трезорот се определени со член 38 од Законот за буџетите. 
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терството за финансии отвора трезорска сметка во Народна банка на Република Се-
верна Македонија. Во рамките на трезорската сметка, како посебни сметки во трезор-
ската главна книга, се водат сметките на буџетските корисници и единките-корисници и 
на другите институции во согласност со законот. Притоа, носителите на платниот промет 
не смеат да отвораат сметки или да прифатат депонирање средства од страна на корис-
ниците и институциите (член 40 став 1 и 2).

 

2.2.2. задржување на вишоците средства

Најголем број анализирани системи во Извештајот на ЕУА23 дозволуваат универ-
зитетите да го задржат вишокот средства од јавното финансирање. Честопати постојат 
одреден вид ограничувања во врска со задржувањето на вишокот средства кои вооби-
чаено вклучуваат потреба да се обезбеди дозвола од надворешен орган, да се утврди 
лимит на вишокот средства или некој вид претходно определување на видот на актив-
ностите за кои може да се употребува вишокот. 

Само во три од разгледуваните системи таквата практика продолжува да биде 
забранета. Во оваа група припаѓа и Македонија, во која средствата од јавното финанси-
рање мора да се реализираат во тековната година. 

Иако не станува збор за средства од јавно финансирање, во контекст на финан-
сиската автономија на јавните универзитети, треба да се спомене дека членот 10 од За-
конот за високото образование утврдува дека во рамките на финансиската автономија 
високообразовните установи самостојно располагаат со сопствените приходи. Ставот 2 
од овој член утврдува дека располагањето со овие средства се уредува со општ акт на 
јавната високообразовна установа и/или на единицата на високообразовната установа. 
Согласно член 125 од Законот, високообразовните установи можат да стекнуваат сред-
ства од: партиципации; школарини; вршење образовни услуги на правни и на физички, 

23 Извештај ЕУА, стр. 22
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3 Задржување на вишок
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извор: извештај еУа, 2017
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Не може да се задржи
вишокот
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домашни и странски лица; продавање научни и стручни услуги и производи на правни и 
на физички, домашни и странски лица; камати; приходи по основа на правата на инте-
лектуална сопственост, чиј носител е високообразовната установа; приходи од вршење 
уметничка дејност; легати, подароци, завештанија, прилози и други извори. Овие сред-
ства можат да се акумулираат и да се префрлаат во наредната фискална година. Според 
став 3 од овој член ограничување по однос на сопствените средства постои само кај 
средствата стекнати од партиципациите, при што 40% од износот на овие средства ви-
сокообразовните установи мора да ги вложат во развој на наставата, научно-истражу-
вачката, односно уметничката дејност и мобилност.
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2.2.3. заеми на средства 

Во најголем број случаи презентирани во Извештајот на ЕУА, зајмувањето сред-
ства од страна на универзитетите останува прецизно регулирано подрачје, а малку по-
веќе од четвртина од анализираните системи дозволуваат универзитетите да зајмуваат 
средства без наметнување ограничувања. Во другите системи, универзитетите не можат 
да зајмуваат средства или се соочени со разновидни ограничувања во тој процес. Двата 
најчести вида рестрикции се однапред определениот максимален процент на зајму-
вањето и потребата да се обезбеди дозвола од надворешен орган.24

Македонското законодавство не предвидува механизми што би овозможиле фи-
нансирање на универзитетите по пат на заеми или кредити. 

24 Извештај ЕУА, стр. 22
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2.2.4. сопственост врз земјиште и објекти 

Извештајот на ЕУА го поврзува правото на универзитетите самостојно да купува-
ат, продаваат и да градат објекти со нивната слобода да ја определат сопствената ин-
ституционална стратегија за развој, што го вклучува и развојот на нивниот академски 
профил.25 Многу често, особено кај постарите универзитети, големите трошоци за одр-
жување или ограничувањата поврзани со користењето и адаптацијата на заштитените 
објекти можат да ги обесхрабрат универзитетите да поседуваат сопствени објекти.

Голем број од системите овозможуваат универзитетите да бидат сопственици на 
објектите. Но, само во околу една третина од системите во кои е дозволено универзи-
тетите да поседуваат објекти, тие можат слободно да ги продаваат. Во другите случаи 
постојат ограничувања, вообичаено во форма на надворешна дозвола за продавање 
објект или во форма на известување до надворешен орган. Постојат и случаи во кои 
приходот генериран со продажбата мора да биде инвестиран во основната дејност на 
универзитетот. Во една помала група, што ја сочинуваат седум системи, не е дозволено 
универзитетите да се сопственици на објекти. Постојат и интермедијарни модели, каде 
што сопственици на универзитетските објекти се полујавни агенции или одговорноста 
за недвижнините во јавна сопственост ја имаат квазивладини компании.

Македонија припаѓа во групата земји кои овозможуваат универзитетите да имаат 
објекти во нивна сопственост, иако кај јавните универзитети постои ограничување по од-
нос на користењето на средствата од нивното отуѓување. Согласно член 129 од Законот 
за високото образование, јавните високообразовни установи во Македонија можат да 
поседуваат недвижен имот и да располагаат и да управуваат со него во согласност со за-
конот и статутот. Недвижниот имот и другите предмети на самостојните високообразовни 
установи и предметите стекнати од легати, наменски прилози, подароци, завештанија и 
други средства стекнати согласно закон, се имот во сопственост на самостојните високо-
образовни установи. Јавните самостојни високообразовни установи можат да го отуѓува-
ат недвижниот имот по претходно добиена согласност од Владата на Република Северна 

25 Извештај ЕУА, стр. 23
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Македонија. Средствата добиени од продажбата на имотот се употребуваат за инвести-
ции, инвестициско одржување и опрема, по претходно добиена согласност од страна на 
Владата на Република Северна Македонија. Во случај кога единица на универзитетот ќе 
престане да работи, имотот, средствата и приходите што остануваат по исполнувањето на 
обврските му припаѓаат на универзитетот во чиј состав е единицата на универзитетот, а 
кога самостојната високообразовна установа ќе престане да работи, имотот, средствата 
и приходите што остануваат по исполнувањето на обврските му припаѓаат на основачот.

2.2.5. Финансирање од страна на студентите 

Во студијата на ЕУА финан-
сиските придонеси од студентите 
се земени предвид само доколку 
се поврзани со универзитетска-
та финансиска автономија.26  Во 
некои системи овој приход прет-
ставува значителен процент од 
универзитетскиот буџет, па мож-
носта за наплата и за утврдување 
на надоместоците има централна 
улога во институционалната стра-
тегија. Предвид се земени и на-
доместоците за „школарина“ и за 
„запишување“, при што вториве 
се земени предвид во студијата 
доколку се еднакви на најниска-
та „школарина“ што се наплаќа во 
анализираните системи. Во сту-
дијата не се земени предвид надо-
местоците за вонредните студенти, 
кои во некои системи може да со-
чинуваат значителен дел од сту-
дентската популација. Освен овие 
основни аспекти, анализата не ги 
зема предвид конкретните износи 
на надоместоците што се наплаќа-
ат, туку се фокусира само на пра-

вото да се определат надоместоци. 

Постојат три главни модели на определување на надоместоците за студирање во 
анализираните системи во Европа. Според првиот модел, универзитетите самостојно ги 
определуваат надоместоците. Во вториот модел, за висината на надоместоците одлучува 
јавно тело/орган, додека во третиот модел јавниот орган и универзитетот соработуваат 
во определувањето на надоместоците. Модалитетите на колаборативно определување 

26 Извештај ЕУА, стр. 24
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на надоместоците се движат од вистински преговори меѓу универзитетите и надвореш-
ниот орган, до случај кога надворешниот орган ја поставува горната граница на износот 
на надоместокот, а во тие рамки универзитетите го утврдуваат износот што го наплаќаат. 
Во некои системи, бројот на студиски места што се финансираат од државата го утврдува 
надворешно тело, додека универзитетите можат да примат дополнителен број студенти и 
да определат надоместоци за нив во определени рамки.

Во Македонија се применува третиот модел, со оглед на тоа дека во согласност со 
член 126 став 2 и член 127 став 3 од Законот за високото образование максималниот из-
нос на партиципацијата и на школарината ги утврдува Националниот совет, по претходна 
согласност на Владата на Република Северна Македонија. Партиципацијата претставува 
надоместок што се наплатува од студентите на јавната високообразовна установа чиешто 
образование се финансира од буџетот, а школарината е надоместок за покривање на 
трошоците за студирање кои студентот, чие образование не се финансира од Буџетот на 
Република Северна Македонија, треба да ги плати на јавната високообразовна установа. 
Со членот 128 од Законот за високото образование се утврдени случаите во кои јавната 
високообразовна установа не наплатува партиципација од студентите, согласно уредбата 
донесена од Владата, а средствата за партиципација за овие случаи се покриваат од буџе-
тот. Износите на надоместоците што студентите ги плаќаат за различни административни 
услуги во текот на студирањето ги определуваат универзитетите, односно единиците во 
нивен состав. 

Во однос на циклусот студии за кој се наплатуваат надоместоци, во дванаесет сис-
теми не е дозволено да се наплатуваат надоместоци за прв и за втор циклус студии, а само 
три системи прават разлика меѓу првиот и вториот циклус студии, во насока на поголема 
слобода на универзитетите да определат надоместоци за вториот циклус студии. 

Во Македонија износите за партиципација и школарина што ги утврдува Нацио-
налниот совет се однесуваат на првиот циклус студии, додека надоместоците за вториот и 
третиот циклус студии ги утврдуваат универзитетите. 

  Со оглед на тоа што најголем дел од разгледуваните системи во Извештајот на 
ЕУА потекнуваат од Европската Унија, извештајот прави разлика помеѓу надоместоците 
што ги плаќаат националните/студентите од ЕУ и студентите кои потекнуваат од земјите 
надвор од ЕУ. Општо зборувајќи, универзитетите се поавтономни во определувањето на 
надоместоците за студентите надвор од ЕУ, отколку за националните/студентите од ЕУ за 
кои надоместоците се честопати определени од надворешен орган или воопшто не се на-
платуваат. Во голем број системи, универзитетите имаат поголема автономија во опреде-
лувањето на надоместоци за меѓународните студенти. 

Во Македонија, студентите кои се странски државјани се запишуваат на студии на 
јавните високообразовни установи под исти услови како и државјаните на Република Се-
верна Македонија, но плаќаат школарина во висина утврдена од страна на универзитетот, 
која по правило е значително повисока од средствата што ги плаќаат студентите кои се 
државјани на Република Северна Македонија. 
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2.3. кадровска автономија 

организациска 
автономија

Финансиска 
автономија

кадровска 
автономија

академска автономија

Постапка за 
избор на ректор

Должина и 
вид на јавното 
финансирање

Одлучување за 
постапките за 
вработување 
(академски /
административен 
персонал)

Одлучување за 
вкупниот број студенти

Критериуми за 
избор на ректор

Задржување на 
вишокот средства

Одлучување за плати 
(академски/

административен 
персонал)

Избор на студентите 
(на прв и втор циклус 
студии)

Разрешување 
на ректор

Заеми на средства Одлучување за 
отпуштања (академски 
/ административен 
персонал)

Воведување и 
прекинување на 
студиски програми

Мандат на 
ректорот

Сопственост врз 
земјиште и објекти

Одлучување за 
унапредувања 
(академски / 
административен 
персонал)

Избор на јазикот на 
наставата (на прв и втор 
циклус студии)

Надворешни 
членови во 
органите на 
управување

Наплата на 
школарина

Избор на механизми 
и тела/агенции за 
обезбедување квалитет

Одлучување за 
академските 
структури

Дизајнирање на 
содржината на 
програмите

Основање 
правни лица

Споредувањето на различните елементи на кадровската автономија е сè уште го-
лем предизвик, пред сè поради различните регулативи што се однесуваат на различни-
те категории кадар на универзитетите и различните правни рамки на јавното и на при-
ватното трудово право. Сепак, според Извештајот на ЕУА27, може да се направи разлика 
меѓу два вида системи, поточно меѓу оние системи каде што кадарот од повисок ранг 
во многу мала мера има статус на јавни службеници или воопшто нема таков статус и 
оние системи каде што кадарот од повисок ранг во најголема мера има статус на јавни 
службеници или сличен статус. 

27 Извештај ЕУА, стр. 28
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Во првата категорија влегуваат 13 земји, главно од Северна Европа, а во втората 16 
земји. Сепак, мора да се напомене дека ваквата категоризација е далеку од јасна подел-
ба, затоа што и во земјите каде што кадарот нема статус на јавни службеници, вработе-
ните уживаат бенефиции од некои специфични модалитети на вработувањето. 

Законот за високото образование го уредува прашањето за кадровската автоно-
мија во Република Северна Македонија најнапред како начело, при што член 11 опре-
делува дека високообразовните установи се автономни во одлучувањето за потребата 
за вработување или ангажирање лица во наставно-научни, наставно-стручни, научни, 
наставни и соработнички звања, во изборот на лица и во дефинирањето на условите за 
вработување и ангажман во согласност со законот. 

2.3.1. вработување кадар 

Анализите на ЕУА покажуваат дека процедурите за вработување варираат од 
земја до земја - од процедури со висок степен на независност до формализирани про-
цедури кои вклучуваат и одобрување од страна на надворешно тело. Сепак, за сите е 
заедничко постоењето конкретни критериуми за избор на ниво на факултет/универзи-
тет и назначувањето комисија за избор, којашто ги проценува кандидатите. Успешниот 

кандидат потоа го назначува факултетот или телото што носи одлуки при универзитетот. 
Комисијата или препорачува еден кандидат или му доставува на телото што носи одлуки 
листа од преферирани кандидати според приоритет. Во некои случаи условите поврза-
ни со изборот можат да бидат определени и со закон. 

Што се однесува до ограничувањата при вработувањето на академски и адми-
нистративен кадар, тие типично подразбираат дека: назначувањата се потврдуваат од 
надворешно тело; определен број позиции се контролирани од надворешно тело, и 

0

5

10

15

20

12

17
19

10 Слободно одлучуваат 
за вработување

извор: извештај еУа, 2017

Постојат ограничувања

Академски 
кадар

Административен 
кадар



4444

вработувањата ги прави надворешно тело. Еден вид ограничување е и правењето годи-
шен план за вработувања, што треба да го одобри надворешно тело, како што е случај 
во Словенија. 

Вработувањето академски кадар од повисок ранг почесто подлежи на регулација 
отколку вработувањето административен кадар. Во некои земји, под влијание на мерки 
наметнати од економската криза, вработувањето административен кадар, вклучително 
и на универзитетите, е забрането за определен временски период. 

Во Република Северна Македонија, согласно член 160 од Законот за високото 
образование, вработени во високообразовните установи се: 1) лица избрани во на-
ставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања, кои вршат 
високообразовна дејност (во натамошниот текст: наставен кадар); и 2) лица вработени 
во стручната и во административната служба и помошно-техничките лица (во натамош-
ниот текст: ненаставен кадар). Правата, обврските и одговорностите на вработените во 
високообразовните установи се уредуваат со општите прописи за работни односи, ос-
вен за прашањата за кои не е поинаку определено со Законот за високото образование. 
Правата, обврските и одговорностите на ненаставниот кадар се уредуваат со одредбите 
од Законот за вработените во јавниот сектор28 и со општите прописи за работни односи, 
освен ако не е поинаку определено со ЗВО.

За сите нови вработувања на наставен и ненаставен кадар, јавните високообра-
зовни установи мора да добијат одобрение од ресорното министерство и од Министер-
ството за финансии. Постапката е задолжителна дури и во случај на пополнување на 
испразнето работно место поради престанок на работниот однос. Имено, согласно член 
51 од Законот за буџетите, буџетските корисници и единки- корисници на средства од 
Буџетот на Република Северна Македонија можат да вработуваат нови работници и да 
ги пополнуваат испразнетите работни места, да вработуваат работници на определено 
време и да склучуваат договори за отстапување работник за привремени вработувања 
за вршење привремени работи, но само под услов ако за тоа се обезбедени средства во 
Буџетот на Република Северна Македонија и ако се планирани во планот за пополну-
вање на работните места во текот на фискалната година, кој е поднесен при поднесу-
вањето на буџетската пресметка. Ваквата процедура, со која треба да се потврди дека во 
буџетот постојат средства со кои ќе се финансира работното место за кое се распишува 
конкурс, во случајот со испразнетите работни места за кои веќе бил обезбеден буџет е 
беспредметна и негативно влијае врз кадровската автономија во високото образова-
ние. Дополнително, во поглед на ненаставниот кадар, а согласно член 20-а од Законот 
за вработените во јавниот сектор вработувањата се вршат врз основа на годишните 
планови за вработување, кои функционерите кои раководат со институциите ги подгот-
вуваат врз основа на Методологијата за планирање на вработувањата во јавниот сектор, 
во согласност со начелото за соодветна и правична застапеност (член 5 став 2 и 3). 

28 Закон за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 
35/18 и 198/18)
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2.3.2. Плати на кадарот 

Истражувањето на ЕУА покажува дека универзитетите во Европа генерално не се 
целосно слободни во определувањето на висината на платите на академскиот и на ад-
министративниот кадар од повисок ранг. Во повеќе од половината од земјите, платите 
ги утврдува или ги ограничува, преку категоризација (платни класи), надворешно тело. 
Ова се главно земјите каде што кадарот од повисок ранг во најголема мера има статус на 
јавни службеници. Врз основа на анализите може да се забележи дека платите на адми-
нистративниот кадар од повисок ранг во нешто помала мера се регулирани од платите 
на академскиот кадар од повисок ранг. Во некои земји, иако не постои категоризација на 
платите, сепак постои скала со минимална и максимална плата за вработените во јавниот 
сектор, а ректорот го одобрува решението за платата во секој поединечен случај. Дру-
ги системи вклучуваат определување на платите на годишно ниво, преку преговори на 
синдикатите и државата, без да бидат инволвирани универзитетите. Онаму каде што е по-
требно поради мерки на штедење се ограничува максималната висина на платите.29 

Законот за високото образование не го уредува прашањето за платите на врабо-
тените на високообразовните установи во Република Северна Македонија. Уредувањето 
на прашањето за финансирање на високото образование (член 123) имплицира дека при 
определувањето на финансиите што ќе се издвојат од буџетот за високообразовните ус-
танови се земаат предвид и платите. Имено, со член 123 став 4 точка 2, при изработката на 
годишните финансиски планови, кои согласно член 123 став 3, се појдовна основа за фи-
нансирање, се изразуваат реалните трошоци за реализација на секоја студиска програма, 
согласно нејзините специфики, при што под ова може да се подразбира дека се вклучени 
и платите. Согласно Законот, за исплата на платите во Република Северна Македонија30 
(член 2) работодавачот ги исплатува платите во согласност со колективниот договор и со 
овој закон, доколку не е поинаку утврдено со друг закон. 

Член 50 од Законот за буџетите ја уредува постапката за исплата на плати за буџет-
ските корисници и за единките-корисници на централната власт. Согласно оваа постапка, 
Министерството за образование, како буџетски корисник на централната власт, врз основа 
на индивидуалните пресметки добиени од единките-корисници (вклучително и високо-
образовните установи) пред поднесување на барањата за плаќања за исплата на плати, до 
Министерството за финансии доставуваат барање за одобрување средства за плати, кое ги 
содржи бројот на вработени, структурата по квалификации и други потребни податоци. Ба-
рањето за одобрување средства за плати мора да биде во согласност со одобрениот буџет 
по потпрограми и да се достави до Министерството за финансии два дена пред датумот на 
исплата на платата. Треба да се нагласи дека, согласно Законот за извршување на Буџетот 
на Република Северна Македонија за 2019 година31, одобрениот вкупен буџет за секторот 

29 Извештај ЕУА, стр. 29-31

30 Закон за исплата на платите во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 
147/15). Со овој закон се уредува исплатата на платите и одделни надоместоци кај работодавачите со седиште 
во Република Северна Македонија, со исклучок на работодавачите кај кои повеќе од 51 % од средствата се во 
приватна сопственост.

31 Закон за извршување на буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 238/2018)
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образование, вклучително и високото образование, како приходи ги вклучува и самофи-
нансирачките активности, што во најголема мерка се однесува на средствата добиени од 
партиципација и од школарина (очекуван број студенти за 2019 година е 18.000). 

Согласно Законот за исплата на платите (член 3 став 2), на месечно ниво платата 
може да се зголеми до 50% од остварената стапка на пораст на трошоците за живот во те-
ковниот во однос на претходниот месец32, и тоа во рамките на обезбедените средства (од 
буџетот). Дополнително, согласно член 3-б од Законот, утврденото право на плата може 
да се зголеми во случаи на организациски промени кај работодавачот, промени во ква-
лификационата структура на вработените, промени во висината на додатокот за работен 
стаж на вработените, со цел да не дојде до намалување на правото на плата на вработе-
ните, по претходно потврдена пресметка од министерот за труд и социјална политика, во 
согласност со министерот за финансии.

2.3.3. отпуштање на кадар 

Според Извештајот на ЕУА, модалитетите за отпуштање на кадарот се движат од 
целосно отсуство на регулативи специфични за секторот, односно примена на општи-
те одредби на трудовото право, до стриктни регулативи поврзани со статусот на јавен 
службеник. Помеѓу едната и другата крајност се наоѓаат системите во кои има развиени 
рамки за определени категории кадар, со различни нивоа на правила во однос на от-
пуштањето. Во најголем број случаи, земјите во кои наставниот кадар нема или во огра-
ничена мера има статус на јавни службеници, не се применува специјална регулатива 
за отпуштање на кадарот. Отпуштањето на наставниот и на раководниот администрати-
вен кадар е стриктно регулирано во седум од анализираните системи.33

Во Македонија, изборот во звање е основа за засновање работен однос на на-
ставниот, научниот и на соработничкиот кадар на определено, односно неопределено 
време. Работниот однос на академскиот кадар се заснова за времето за кое лицето е из-
брано, освен за лицата избрани во звањето редовен професор, кои засноваат работен 
однос на неопределено време. Административно-техничкиот кадар заснова работен 
однос на неопределено време.

Отпуштањето на наставниот кадар е регулирано во членовите 177 и 178 од Законот 
за високото образование. Во членот 177 е регулирано дека на лицето кое не е избрано 
во повисоко звање ниту во постојното звање му престанува работниот однос. За лицата 
кои се избрани во наставно звање, во периодот за кој се избрани може да им престане 
работниот однос и доколку подолго време не ги исполнуваат своите работни обврски 
или во други околности регулирани во став 2 од член 178. Ставот 3 на овој член утврдува 
дека одлуката за престанок на изборот и на работниот однос пред истекот на времето за 
кое лицето е избрано во наставно-научно звање донесува наставно-научниот совет со 
двотретинско мнозинство од вкупниот број членови, врз основа на реферат на комисија 
составен од три редовни професори. 

32 Стапката на пораст ја утврдува и објавува Министерството за труд и социјална политика (член 10 од Законот).

33 Извештај ЕУА, стр. 31
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За отпуштањето на административниот кадар се применуваат одредбите од Зако-
нот за работни односи кој во ставот 3 на членот 71 утврдува дека договорот за врабо-
тување може да го откаже самиот работник или работодавачот во случаи, односно од 
причини определени со закон, колективен договор, правилата за работниот ред и дис-
циплина и договорот за вработување. 

2.3.4. Унапредување во звања 

Анализите за потребите на истражувањето на ЕУА покажуваат дека во 11 системи 
универзитетите имаат слобода да го унапредуваат и академскиот и административниот 
кадар врз основа на нивните постигнувања. Во другите системи постојат ограничувања 
кои се разликуваат за академскиот и за административниот кадар. Во некои системи 
административниот кадар може да се унапредува слободно, додека академскиот кадар 
може да се унапредува само ако има слободно работно место за повисоко звање. Во 
многу случаи постојат услови во врска со составот на комисиите одговорни за процесот 
на унапредување, кои ги оценуваат постигнувањата на академскиот кадар, додека само 
во ограничен број системи постојат и комисии за унапредување на административниот 
кадар. Извештајот на ЕУА не навлегува во споредување на условите што се поврзани со 
унапредувањето, туку само ја анализира процедурата во која постојат значителни раз-
лики. На пример, постојат системи во кои квотата за унапредување на академскиот ка-
дар ја утврдува државата. За половина од квотата унапредувања во наставни звања се 
одлучува на државно ниво, и тоа од страна на комисија составена од врвен академски 
кадар (academic peers), додека преостанатата половина се распределува по одделните 
институции кои самостојно одлучуваат за унапредувањето. Во други системи сите работ-
ни места за академскиот кадар се ставаат на оглас на секои пет, односно шест години, па 
така практично продолжувањето на договорот за работа зависи од постигнувањата на 
академскиот кадар. Постојат системи во кои унапредувањата без дополнителни услову-
вања се можни само за местата кои се ослободуваат по основ на пензионирање на дел 
од академскиот кадар.34

Во Македонија, унапредувањето на академскиот кадар не е условено со огра-
ничен вкупен број работни места за определени звања, ниту на ниво на држава ниту на 
ниво на универзитет. Законот за високото образование ги утврдува единствено општите 
услови и постапката за избор во академски звања. Изборот во наставно-научни, научни 
и наставни звања го вршат наставно-научните, научните и наставните совети на едини-
ците на универзитетот и на самостојните високи стручни школи, врз основа на реферат 
од рецензентската комисија. Изборот во звање редовен професор го потврдува сенатот 
на универзитетот. 

Со влегување во сила на новиот Закон за високото образование, административ-
ниот кадар во високото образование излезе од категоријата административни службени-
ци, па постапката за напредување се спроведува според одредбите од Законот за работ-
ни односи и колективниот договор, со претходна согласност од матичното министерство 
заради обезбедување дополнителни средства за зголемување на буџетот за плата.

34 Извештај ЕУА, стр. 31-32
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2.4. академска автономија 

организациска 
автономија

Финансиска 
автономија

кадровска 
автономија

академска автономија

Постапка за 
избор на ректор

Должина и 
вид на јавното 
финансирање

Одлучување за 
постапките за 
вработување 
(академски /
административен 
персонал)

Одлучување за 
вкупниот број студенти

Критериуми за 
избор на ректор

Задржување на 
вишокот средства

Одлучување за 
плати (академски / 
административен 
персонал)

Избор на студентите 
(на прв и втор циклус 
студии)

Разрешување  
на ректор

Заеми на средства Одлучување 
за отпуштања 
(академски / 
административен 
персонал)

Воведување и 
прекинување на 
студиски програми

Мандат на 
ректорот

Сопственост врз 
земјиште и објекти

Одлучување за 
унапредувања 
(академски / 
административен 
персонал)

Избор на јазикот на 
наставата (на прв и втор 
циклус студии)

Надворешни 
членови во 
органите на 
управување

Наплата на 
школарина

Избор на механизми 
и тела/агенции за 
обезбедување квалитет

Одлучување за 
академските 
структури

Дизајнирање на 
содржината на 
програмите

Основање правни 
лица

Во Извештајот на ЕУА, анализата во областа на академската автономија се фокусира 
на образовните активности на универзитетите: прием на студенти; воведување студиски 
програми; јазик на наставата; обезбедување квалитет, и дизајнирање на студиските и на-
ставните програми. Иако академската автономија, онака како што е дефинирана во Лиса-
бонската декларација на ЕУА од 2007 година, исто така вклучува и можност за носење од-
луки за областите, опсегот, целите и методите на научното истражување, анализата на овие 
аспекти во 2009 година сепак покажала дека е можно тие да не се рефлектираат соод-
ветно во рангирањето, најмногу заради генералниот впечаток дека универзитетите се во 
најголема мера автономни во дефинирањето на нивниот научно-истражувачки профил. 
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2.4.1. вкупна квота студенти 

Различни методи се користат при одлучувањето за вкупната квота студенти. Ис-
тражувањето на ЕУА35 покажува дека само во мал број системи, образовните институции 
се целосно слободни да одлучуваат за бројот на студенти. Еден „кооперативен“ модел 
вклучува процес на преговори помеѓу универзитетот и владините тела. Преговарањето 
обично се одвива на два начина: 

• Квотите студенти можат да се определуваат исклучиво преку преговори со 
релевантното министерство. Тоа е случај во 11 земји. 

• Двоен систем се применува онаму каде што владините тела одлучуваат за бројот 
на местата за студирање финансирани од државата, а самите универзитети 
одлучуваат за бројот на местата за студирање финансирани приватно од страна 
на студентите. Тоа е случај во 4 земји. 

До донесувањето на Законот за високото образование од 2018 година, вкупниот 
број новозапишани студенти на јавните универзитети во Република Северна Македо-
нија се определуваше преку преговори со министерството надлежно за работите во 
високото образование. Тој модел се применуваше и за бројот на студенти чиешто обра-
зование се финансираше од Буџетот на Република Северна Македонија и за бројот на 
студенти кои ги кофинансираат своите студии. 

Новиот Закон за високото образование го задржува принципот на определу-
вање квоти студенти преку преговори, но исклучиво за студентите чиешто студирање 
се финансира од Буџетот на Република Северна Македонија. Имено, член 151 став 2 од 
Законот предвидува одлуката за бројот на оваа категорија студенти да ја донесува Вла-
дата на Република Северна Македонија, по предлог на јавната високообразовна уста-

35 Извештај ЕУА, стр. 33

6 7

4
11

1

Ексклузивно право на универзитетот  
да одлучува за бројот на студенти

извор: извештај еУа, 2017

Универзитетот одлучува за бројот на 
студенти со приватно финансирање, 
а екстерно тело за бројот на студенти 
со државно финансирање

Универзитетот се договара со 
екстерно тело за бројот на студенти

Екстерно тело носи одлука за бројот 
на студенти

Слободен прием
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нова. Јавните високообразовни установи самостојно ја донесуваат одлуката за бројот 
на студенти кои се запишуваат надвор од овој број (став 2), со што Република Северна 
Македонија се вбројува во групата земји кои го применуваат моделот на двоен систем. 
Вкупниот број студенти не може да го надмине капацитетот утврден со решението за 
акредитација на установата (став 3). Специфика за Република Северна Македонија е 
што Владата донесува одлука и за дополнителните квоти за запишување студенти кои 
се припадници на немнозинските заедници во Република Северна Македонија (став 6).

2.4.2. механизми за прием на студенти 

Сите високообразовни институции како предуслов бараат кандидатите да имаат 
завршено средно образование или положен матурски испит. Во повеќето случаи овие 
општи услови се определени со закон. Според Извештајот на ЕУА36, механизмите за 
упис на студенти можат да се групираат во три модели:

• критериумите за упис ги определува универзитетот;

• критериумите за упис ги определуваат заедно универзитетот и надворешно тело;

• критериумите за упис во целост ги определува надворешно тело.

Бројот на земји во Европа што го применуваат првиот и третиот модел на ме-
ханизми за упис на студенти на прв циклус студии е изедначен. Имено, во девет земји 
универзитетите слободно ги определуваат критериумите за упис, додека во осум земји 
критериумите за упис се целосно регулирани од страна на надворешно тело. Вториот 
модел, оној каде што приемот е корегулиран, останува најчест. Тој се применува во 12 од 
29 испитани системи. 

Само во две земји критериумите за прием на втор циклус студии ги определува 
државата, додека во осум земји постои корегулација од различен степен. 

Во Република Северна Македонија, општите условите за упис на студенти на прв 
циклус студии, односно положена државна или меѓународна матура, или четиригодиш-
но средно образование според прописите кои важеле пред воведувањето на државна-
та матура, се определени со Законот за високото образование (член 134 став 2). Сепак, 
во однос на критериумите и постапката за селекција на кандидатите, универзитетите, 
односно самостојните стручни школи, тие сами одлучуваат кои наставни програми за 
средно образование се соодветни за упис на одделни академски или стручни студии 
(член 134 став 3); ја утврдуваат постапката за селекција на кандидатите за запишување 
на начин што гарантира рамноправност на сите кандидати (член 149 став 3) и ги утвр-
дуваат критериумите врз основа на кои се врши селекцијата и изборот на кандидатите 
за запишување на студии (член 149 став 4). Оттука може да се заклучи дека Република 
Северна Македонија спаѓа во групата земји кои го применуваат првиот модел, т.е. кри-
териумите за упис ги определува универзитетот и високата стручна школа.

Што се однесува до студиите од втор циклус, Законот (во член 135 став 3) опреде-
лува единствено дека на постдипломските студии може да се запише лице кое завршило 

36 Извештај ЕУА, стр. 34
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соодветни студиски програми од прв циклус, но соодветноста на студиските програми 
ја утврдува универзитетот и неговите единици. Исто така, универзитетот и неговите еди-
ници ги определуваат условите за упис на студиски програми од втор циклус на студии 
за оние кандидати кои имаат завршено други/несоодветни студиски програми.  

2.4.3. воведување и престанок на студиски 
програми

2.4.3.1. Воведување нови студиски програми 
Според Извештајот на ЕУА37, општо земено, воведувањето нови студиски програми 

е поврзано со некаков вид одобрување од страна на релевантно министерство или дру-
го владино тело. Сепак, меѓу различните европски земји постојат прилични варијации во 
однос на специфичните процедури. 

Во најмалку четири земји, државата ги определува полињата на студии на универ-
зитетите, па така универзитетите можат да воведат нови програми во рамките на одна-
пред определени полиња. Универзитетите во осум земји можат да воведат нови студиски 
програми од прв циклус студии без претходна акредитација. Сепак, и тука може да има 
ограничувања во смисла на тоа дека доколку студиската програма се финансира од др-
жавата, нејзиното имплементирање мора да биде усогласено во договор со соодветното 
министерство. Во најголемиот број земји (девет), сите нови студиски програми од прв ци-
клус студии мора да поминат низ процесот на акредитација. Во четири земји, програмите 
што ги финансира државата мора да бидат акредитирани. 

Што се однесува до процедурите за втор циклус студии, во повеќето земји процеду-
рите за воведување нова студиска програма се помалку или повеќе идентични како оние 
од прв циклус студии. Сепак, во една третина од испитуваните системи, процедурите за 
воведување на трет циклус студии се разликуваат, што може да биде поврзано со поголе-
миот капацитет на универзитетите да воведуваат вакви програми или, пак, обратно - со 
наметнати рестрикции.  

Сите студиски програми во Република Северна Македонија не само што мора да 
бидат акредитирани, туку универзитетите и високите стручни школи мора да добијат и ре-
шение за почеток со работа на студиските програми.

Генерално, воведувањето нови студиски програми е ограничено со „матичноста“ 
на предлагачот, на што упатува член 139 став 4 од Законот за високото образование, т.е. за-
должителните наставни предмети во студиската програма треба да бидат од соодветната 
област на единицата на универзитетот, односно на внатрешната организациона единица 
(институт, катедра, оддел).

Согласно претходно важечките прописи, акредитацијата на студиските програми 
од сите три циклуси студии ја вршеше Одборот за акредитација, кој имаше статус на тело 
во рамките на Министерството за образование и наука. Дополнително, беше предвидено 
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ресорното Министерство да издава решенија за почеток со работа на акредитираните 
студиски програми, по утврдување на исполнетоста на условите за почеток со работа. 

Со стапување во сила на Законот за високото образование од 2018 процедурата за 
воведување нови, како и за редовна акредитација на студиските програми и постапката за 
издавање решенија за почеток со работа на студиските програми не е веќе во надлежност 
на ресорното министерство, туку во надлежност на Агенцијата за квалитет. Имено, Зако-
нот за високото образование предвидува основање Одбор за акредитација, како орган во 
состав на Агенцијата за квалитет, надлежен за акредитирање нови студиски програми и 
акредитирање на постоечките студиски програми на секои пет години (член 145 став 2). 
Ставовите 4 и 6 од истиот член пропишуваат дека по добиено решение за акредитација 
од страна на Одборот за акредитација, директорот на Агенцијата за квалитет формира 
комисија која треба да ја утврди исполнетоста на условите за почеток со работа на сту-
диските програми и да издаде решение за почеток со работа на студиските програми по 
добиен позитивен извештај од страна на комисијата, но само за студиските програми од 
прв и втор циклус.

Во однос на воведувањето студиски програми од трет циклус, Република Северна 
Македонија спаѓа во редот на оние земји во кои универзитетите подлежат на рестрикции, 
т.е. земји во кои законот предвидува дополнителни ограничувања. Првото ограничување, 
од член 62 став 3, се однесува на новоформираните универзитети: тие можат да органи-
зираат студиски програми од трет циклус дури по завршувањето на најмалку една гене-
рација студенти од прв и втор циклус студии. Второто ограничување, од став 4 на истиот 
член, е поврзано со вкупните постигнувања на универзитетот, поточно студиски програ-
ми од трет циклус студии можат да организираат само универзитетите кои се меѓу први-
те седум рангирани универзитети во државата на последното рангирање. Рангирањето 
го спроведува правно лице избрано од страна на министерот надлежен за работите во 
високото образование, во постапка за јавна набавка и според критериумите утврдени во 
член 58 став 4, а се врши на секои три години. Процедурата за издавање решение за по-
четок со работа на студиски програми од трет циклус е регулирана во член 145 став 7 од 
Законот за високото образование. Решение за почеток со работа на студиските програми 
од трет циклус дава Владата на Република Северна Македонија по добиена акредитација 
од страна на Одборот за акредитација и по добиен позитивен извештај за исполнетост на 
условите за почеток со работа на студиските програми. 

2.4.3.2. Престанок на постоечките студиски програми 
Европските универзитети се поавтономни во поглед на укинувањето на постој-

ните студиски програми. Сепак, во некои земји постојат специфични предуслови. На 
пример, во Финска универзитетите мора да му гарантираат место на студентот кој е за-
сегнат со укинувањето на студиската програма. Во Австрија, пак, укинувањето на сту-
диската програма повлекува повторни преговори за финансирање со релевантното 
министерство. Генерално, во сите земји каде што универзитетите слободно одлучуваат 
за укинување на студиските програми, на студентите мора да им биде овозможено про-
должување на студиите во истата област на студирање.38 

38 Извештај ЕУА, стр. 37
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Укинувањето на постоечките студиски програми од страна на универзитетите 
и високите стручни школи не е регулирано во Законот за високото образование, што 
зборува за тоа дека универзитетите и високите стручни школи во Република Северна 
Македонија се автономни во тој поглед. Во практиката, „укинувањето“ на постојните 
студиски програми се прави преку незапишување нови студенти до завршувањето на 
студиите на веќе запишаните, како и преку неотпочнување постапка за акредитација 
на постојните студиски програми од страна на институциите по истекот на пет години - 
временски период за којшто важи добиената акредитација. 

ЗВО предвидува заштитни механизми за студентите во случај на престанок на ра-
бота на високообразовните установи. Начинот на кој студентите запишани на јавните 
високообразовни установи го продолжуваат своето школување се уредува во закон за 
престанок на универзитет, самостојна стручна школа, факултет, висока стручна школа, 
односно научен институт, кој го донесува Собранието по предлог на Владата (член 80, 
став 5 и 6). Во случај на престанок со работа на приватна или приватно-јавна високо-
образовна установа или во случај кога е одземена акредитацијата и правото за вршење 
високообразовна дејност, министерството надлежно за работите на високото образо-
вание, по предлог на Одборот за акредитација, донесува решение со кое се обезбедува 
завршување на студиите на високообразовната установа или префрлање на студентите 
во друга високообразовна установа во земјата која има исти или слични студиски про-
грами. Со решението се активира и финансиската гаранција која ја дал основачот, за да 
можат да се надоместат средствата кои студентите ги уплатиле на високообразовната 
установа што престанала да работи и другите трошоци кои ќе ги имаат студентите зара-
ди завршување на студиите.

2.4.4. можност за избор на наставен јазик

Анализите за потребите на истражувањето на ЕУА покажуваат дека универзите-
тите во Европа се често слободни да го одберат јазикот на настава на различните ци-
клуси студии. Ограничувањата што се јавуваат се однесуваат на циклусот студии кои 
имаат таква можност и дали студиите на странски јазик се финансирани од државата. 
Така, во мал број земји студиите и од прв и од втор циклус може да се организираат само 
на службениот јазик на државата. Во одреден број земји можноста наставата да се из-
ведува на друг јазик е ограничена само на вториот циклус студии. Во одредени земји 
студиите коишто се одвиваат на друг јазик не се финансирани од државата.39  

Начинот на кој е регулирано прашањето за јазикот на кој се одвива наставата на 
високообразовните установи во Република Северна Македонија ја следи мултикултурна-
та и мултијазичната стварност во државата. Иако во член 144 став 1 од Законот за висо-
кото образование се вели дека наставата се изведува на македонски јазик, во подолните 
ставови (став 2 и став 3) се остава можност припадниците на заедниците да ја изведуваат 
наставата на јавните високообразовни установи според соодветни студиски програми и 
содржини на јазикот на заедницата, во согласност со статутите на установите. Исто така, 
наставата на јавните педагошки високообразовни установи за образование на воспитува-

39 Извештај ЕУА, стр. 38
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чи за предучилишно воспитание и наставници за основно образование, како и по дидак-
тичко-методичките предмети за наставници за средно образование, наставата може да се 
одвива и на јазиците на припадниците на другите заедници кои не се мнозинство во Ре-
публика Северна Македонија. Државата презема обврска да обезбеди финансирање за 
јавното високо образование и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од населението 
во Република Северна Македонија. Во став 4 се наведува и тоа дека, по исклучок, настава-
та може да се изведува и на некој од светските јазици. Сепак, став 6 прецизира обврска за 
изучување на македонскиот јазик како посебен наставен предмет на високообразовните 
установи кои изведуваат настава на друг јазик, како и обврска наставата да се изведува на 
македонски јазик за најмалку уште два наставни предмета од студиската програма. 

Покрај оваа широка рамка за изведување на наставата на различни јазици, уни-
верзитетите имаат обврска, уредена во член 144 став 7, да изведуваат настава и да ор-
ганизираат испити на англиски јазик за најмалку две студиски програми од прв циклус 
академски студии и најмалку две студиски програми од втор циклус академски и струч-
ни студии.

2.4.5. можност за избор на механизам и тела/
агенции за обезбедување квалитет 

Анализата направена за потребите на Извештајот на ЕУА40 покажува дека универ-
зитетите ретко имаат можност слободно и во согласност со своите потреби да ги избира-
ат механизмите за обезбедување квалитет. Таква можност имаат само универзитетите во 
три германски покраини. Универзитетите кои успешно ќе поминат низ системот на ин-
ституционална акредитација, можат сами да ги акредитираат своите студиски програми, 
иако можат да ги акредитираат и надворешно. Во најголем број земји универзитетите не 
можат да ги избираат механизмите за обезбедување на квалитетот. Во некои земји има 
значителни промени, во смисла на преминување од систем за акредитација на студиски-
те програми во систем на надворешно обезбедување квалитет (акредитација) на инсти-
туцијата. Што се однесува до можноста за избор на агенција за обезбедување квалитет, 
според Извештајот на ЕУА, високообразовните системи припаѓаат во две категории. Во 
осум системи, универзитетите можат да ги користат услугите на агенција за обезбедување 
квалитет по свој избор (меѓу агенциите што се акредитирани од страна на националниот 
совет за акредитација) или, пак, можат да одберат и агенција од друга земја за акредита-
ција на студиски програми на сите или на некои циклуси студии. Во сите други системи, 
универзитетите не можат да ја одберат агенцијата за обезбедување квалитет. Но, во дел од 
земјите, универзитетите можат дополнително да побараат надворешна оценка на квали-
тетот, покрај задолжителната којашто ја спроведува националната агенција. 

Универзитетите во Република Северна Македонија не можат да ги одбираат меха-
низмите за обезбедување квалитет. Не постои систем за акредитирање на високообра-
зовните установи - институционална акредитација, во смисла на право на универзитетите 
што успешно поминале низ процесот на институционална акредитација, наместо надво-
решно тело самите да ги акредитираат своите студиски програми.  

40 Извештај ЕУА, стр. 37
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Одборот за акредитација, како орган во состав на Агенцијата за квалитет, е телото 
надлежно за акредитација на студиските програми во Република Северна Македонија. 
Надлежностите на Одборот за акредитација се наведени во член 48 од Законот за висо-
кото образование:

• отворање нови високообразовни установи и нивни единици, како и утврдување 
капацитети за студирање; акредитирање научни установи за вршење 
високообразовна дејност на студии од втор и трет циклус студии; одземање 
акредитација врз основа на извештаите од надворешната евалуација на 
високообразовните установи; 

• утврдување на исполнетоста на условите за организирање студии за нови 
студиски програми и на капацитетот за студирање на високообразовната 
установа; акредитирање студиски програми за период од пет студиски години; 
акредитирање ментори на докторски студии, како и одземање на дадена 
акредитација по спроведена постапка за одземање на правото за вршење на 
дејноста на високообразовната установа и одземање на акредитацијата на 
студиска програма пред истекот на периодот за кој е дадена акредитацијата, а врз 
основа на предлог на Одборот за евалуација;

• давање препораки за подобрување на нормативите и стандардите за вршење 
високообразовна дејност и предлагање Правилник за методологијата, 
стандардите и постапката за акредитација на високообразовните установи и за 
акредитација на студиските програми до Националниот совет . 

Според законодавството на Република Северна Македонија, високообразовните 
установи немаат можност да ја избираат агенцијата за обезбедување квалитет - ниту во 
делот на акредитацијата, ниту во делот на евалуацијата. Единствена национална агенција 
за квалитет е Агенцијата за квалитет во високото образование, која сè уште не е форми-
рана и која треба да ги преземе надлежностите на постоечкиот Одбор за акредитација и 
евалуација. 

Клучна разлика во новото законско решение е правниот статус на телото за обез-
бедување квалитет, неговата внатрешна организација и предвидените правила за работа, 
регулирани во член 45 и член 46 од Законот за високото образование. Имено, Агенцијата 
за квалитет има статус на независен правен субјект – независен стручен орган, во чиј сос-
тав влегуваат два стручни органа: Одборот за акредитација и Одборот за евалуација, со 
јасно поделени надлежности за разлика од претходното законско решение. Агенцијата 
за квалитет има свој директор, кого го именува и го разрешува Собранието на Република 
Северна Македонија, врз основа на јавен оглас објавен исто така од Собранието, како и 
своја стручна служба што ги врши стручните, административните и помошно-техничките 
работи.

Друга квалитативна новина во Законот од 2018, што би требала да влијае врз 
подобрувањето на квалитетот на високото образование во Република Северна Маке-
донија, е решението во член 51 став 3 од Законот, според кое работењето на Одборот 
за евалуација се усогласува со европската практика. Имено, стандардите и постапка-
та според кои се врши надворешната евалуација се уредуваат со Правилник за стан-
дардите и постапката за надворешна евалуација и самоевалуација, а кој мора да биде 
усогласен со прифатените стандарди и постапки на водичот (насоките) што се приме-
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нуваат од Европската асоцијација за обезбедување квалитет во високото образование 
(ENQA). Надворешната евалуација, пак, треба да ја вршат стручни комисии избрани од 
страна на Одборот за евалуација, во кои (според член 50 став 3) најмалку 2/3 од профе-
сорите треба да бидат од универзитети од државите-членки на Европската асоцијација 
за обезбедување квалитет во високото образование (European Association for Quality 
Assurance in Higher Education - ENQA). 

За жал, ниту во новиот Закон за високото образование од 2018 не постои облига-
торна одредба со која се предвидува националното тело, односно Агенцијата за квали-
тет, во разумен рок да ги исполни обврските неопходни за запишување во регистарот 
на ENQA.

2.4.6. можност за дизајнирање на 
содржината на студиската програма

Во повеќето системи, универзитетите можат слободно да ја определуваат содржи-
ната на студиските и на предметните програми, освен во случај на регулираните профе-
сии, како на пример медицината. Сепак, во помал број земји универзитетите мора да се 
придржуваат до некои општи упатства или рамки со кои се дефинираат образовните ак-
тивности, целите и резултатите од учењето за секоја студиска програма.41 

Според позитивните законски прописи, високообразовните установи во Република 
Северна Македонија мора да се придржуваат до општите упатства или рамки кои се наве-
дени во членовите 139 и 140 од Законот за високото образование, со одредени исклучоци 
за регулираните професии, студиските програми за правните студии и студиските про-
грами за основна обука на наставници во основното и во средното образование, наведе-
ни во член 139 став 3. Дополнително, во член 43 став 4 се вели дека материјата детално се 
уредува во Правилникот за содржината и за студиските програми, кој го донесува Нацио-
налниот совет за високо образование и научно-истражувачка дејност. 

Покрај општите барања со кои се дефинираат образовните активности, целите и 
резултатите од учењето за секоја студиска програма, условите за упис и за студирање и 
сл., во однос на содржината на студиските програми Законот пропишува: обврска за по-
стоење два типа предмети во студиската програма – задолжителни и изборни; минимален 
и максимален процент на ЕКТС кредити кои ги носат изборните предмети во студиската 
програма; сооднос на бројот на ЕКТС кредити на изборните предметите кои се застапени 
на листата и бројот на ЕКТС кредитите предвидени во наставната програма за изборни 
наставни предмети; задолжителна истоветност на бројот на ЕКТС кредити за сите изборни 
предмети; студиските програми да ги наведат правилата со кои се уредува пишувањето 
писмени испити, задачи, есеи, семинарски работи, проекти, дипломска работа и други ак-
тивности кои се изведуваат писмено кои опфаќаат најмалку содржина, големина, начин 
на пишување и други релевантни барања; имињата и квалификациите на менторите, на-
ставниците и соработниците, и др.

41 Извештај ЕУА, стр. 39
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3.
оствареност на 
Универзитетската 
автономија во Практиката

3.1. ставови и мислења за автономијата на 
академскиот кадар 

Во рамките на проектот се спроведе анкета меѓу наставно-научниот и соработ-
ничкиот кадар на јавните универзитети во Република Северна Македонија. Целта на 
прашалникот беше да се испита мислењето на академскиот кадар за важноста на ин-
дикаторите на автономијата, степенот на нејзината оствареност и пречките што, според 
учесниците во анкетата, оневозможуваат целосна оствареност на автономијата. Анкет-
ниот прашалникот во електронска форма беше доставен до академскиот кадар на сите 
јавни универзитети во Република Северна Македонија, како и до студентите. Добиени 
се одговори од 265 универзитетски професори и соработници од следниве јавни уни-
верзитети во Република Северна Македонија: Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од 
Скопје, Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ 
од Битола, Државниот универзитет од Тетово и Универзитетот „Мајка Тереза“ од Скопје. 
Одѕивот од страна на студентите беше минимален и нерепрезентативен и тие одговори 
не се земени предвид при анализата на резултатите.

Од вкупниот број 265 членови на академската заедница кои учествуваа во анке-
тата, 90 испитаници (33,96%) се членови на деканатската управа или на советот на на-
учниот институт. Најголем дел од нив, односно 107 испитаници (40,38%) имаат работно 
искуство до 20 години. Бројот на учесници во анкетата со работно искуство повеќе од 30 
години е најмал - 43 (16,23%). 

3.1.1. организациска автономија

Според одговорите на прашалникот, учесниците во анкетата го третираат пра-
шањето на организациската автономија како прашање од исклучителна важност. На 
речиси сите поставени прашања процентот на оние кои одговориле дека овој аспект го 
сметаат за многу или за прилично важен се движи околу и над 90%. 
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Највисок процент одговори во категоријата „многу важно“ се однесуваат на са-
мостојноста во спроведувањето на постапката за избор (84,15%) и разрешување (77,35%) 
на ректорот , како и на самостојноста во одлучувањето и уредувањето на органите и 
телата на универзитетот и неговите единици (77,74%). Ваквиот резултат може да биде 
израз на досегашниот начин на избор на ректор и на органите и телата на универзитетот 
и неговите единици и перцепцијата за пресудната важност што ја имаат овие органи и 
тела во функционирањето на факултетите и универзитетот во целина.

Најнизок процент одговори во категоријата „многу важно“ имаат прашањата за 
правото на универзитетот да основа правни лица (54,71%), самостојноста во утврду-
вањето на времетраењето на мандатот на ректорот и бројот на реизбори (58,49%) и 
самостојноста во изборот и назначувањето на надворешни членови во органите на уп-
равување на универзитетот (60,38%). Дел од овие резултати може да произлегуваат од 
фактот дека досегашната практика не изобилува со примери на основање правни лица 
од страна на универзитетот, ниту со учество на надворешни лица во управувањето на 
универзитетот, па ефектите од нив не можат да се проценат со сигурност. 

Сепак, она што е особено важно да се забележи е дека наспроти високиот степен 
на важност за одредени прашања, академската заедница цени дека степенот на нивната 
оствареност во практиката е многу мал. Ова е особено евидентно во поглед на самостој-
носта во спроведувањето на постапката за избор на ректор, каде што 84,15% од испита-
ниците сметаат дека тоа е многу важно, додека само 26,04% ценат дека тоа е „целосно 
остварено“ на универзитетите. 

табела 3.1.1: организациска автономија
степен на 
важност 

(многу важно)

степен на  
оствареност 

(целосно  
остварена)

%
самостојност во спроведувањето на постапката за 
избор на ректор 84,15% 26,04%

самостојност во одлучувањето и уредувањето на ака-
демските структури (органи и тела на универзитетот и 
неговите единици)

77,74% 18,49% 

самостојност во спроведувањето на постапката за 
разрешување на ректор 77,35% 21,89% 

самостојност во утврдувањето на постапката за избор 
на ректор 76,23% 22,26%

самостојност во утврдувањето на критериумите за 
избор на ректор 73,97% 21,89%

самостојност во утврдувањето на постапката за раз-
решување на ректор 73,21% 20,00%

самостојност во изборот и назначувањето надворешни 
членови (лица кои не се членови на академската заед-
ница) во органите на управување на универзитетот 60,38% 12,84%

самостојност во утврдувањето на времетраењето 
мандатот на ректорот и бројот на реизбори 58,49% 17,36% 

Право на универзитетот да основа правни лица 54,71% 18,87%
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Што се однесува до оценката на оствареноста на различните аспекти на органи-
зациската автономија, треба да се забележи дека процентот на оние што го одбрале од-
говорот „целосно остварена“ за повеќето индикатори се движи околу 20%. Исклучок е 
индикаторот Самостојност во изборот и назначувањето надворешни членови (лица кои 
не се членови на академската заедница) во органите на управување на универзитетот, 
каде што процентот е најнизок (12,84%) и индикаторот Самостојност во спроведувањето 
на постапката за избор на ректор, каде што процентот е највисок (26,04%). Процентот 
на оние кои ја одбрале другата крајност („неостварена“) во повеќето случаи се движи 
околу 15%. Исклучок е индикаторот Самостојност во спроведувањето на постапката за 
избор на ректор, каде што процентот е најнизок (8,68%) и индикаторот Самостојност 
во изборот и во назначувањето надворешни членови (лица кои не се членови на ака-
демската заедница) во органите на управување на универзитетот, каде што процентот 
е највисок (20,00%). Впечатливо е тоа што најголемиот дел од учесниците во анкета-
та сметаат дека сите аспекти на организациската автономија се остварени во извесна 
мера и, притоа, околу 30% го избраа одговорот „претежно остварена“, а околу 30% го 
избраа одговорот „делумно остварена“.  

Мал број испитаници наведоа дескриптивни одговори за причините за неоства-
реноста на различните аспекти од организациската автономија. Анализата на дадените 
одговори упатува на тоа дека главните причини лежат во недовербата на академскиот 
кадар во работењето на раководните структури во корист на заедницата (злоупотре-
ба на правото на универзитетот на автономија од страна на ректорот и членовите на 
деканатските управи за остварување лична корист; злоупотреби на овластувањата во 
различни аспекти од страна на одговорните лица на факултетите и универзитетот во 
целина), постоењето односи на клиентелизам и непотизам (клиентелизам од страна на 
вработените кон ректорската управа и непотизам, сервилност од страна на деканите 
и деканатските управи кон ректорот), прекумерно влијание од страна на ректорската 
управа врз работењето на факултетите, недоследно спроведување и непочитување 
на законот, мешање на надлежното министерство и на Владата во изборот на ректор и 
проректори, сервилност на ректорската управа кон Владата и политичките партии, не-
транспарентност и неконзистентност при изработката на интерните акти, назначување 
на раководни функции на универзитетот на лица кои немаат академски кредибилитет, 
ограничувања на правото и можноста за основање правни лица кои произлегуваат од 
законската рамка, ограничувања на можноста за назначување надворешни лица во 
универзитетските тела заради несоодветни законски решенија. 
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Подолу е дадена поединечна анализа по одделни прашања од анкетата.

3.1.1.1. Самостојност во утврдувањето на постапката за 
избор на ректор

степен на 
важност

многу 
важно

Прилично 
важно

малку 
важно неважно

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)
202 (76,23%) 56 (21,13%) 6 (2,26%) 1 (0,38%)

Степен на 
оствареност

Целосно 
остварена

Претежно 
остварена

Делумно 
остварена Неостварена

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)
59 (22,26%) 100 (37,73%) 78 (29,44%) 28 (10,57%)

Најголемиот број учесници во анкетата сметаат дека е „многу важно“ за универ-
зитетот да има самостојност во утврдувањето на постапката за избор на ректор - 76,23% 
(202 учесници) или „прилично важно“ - 21,13% (56 учесници). Помал број, но сепак по-
веќе од половина, сметаат дека ова е остварено, т.е. „целосно остварено“ - 22,26% (59 
учесници) или „претежно остварено“ - 37,73% (100 учесници). 

3.1.1.2. Самостојност во спроведувањето на постапката 
за избор на ректор

степен на 
важност

многу 
важно

Прилично 
важно

малку 
важно неважно

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)
223 (84,15%) 37 (13,96%) 3 (1,14%) 2 (0,75%)

Степен на 
оствареност

Целосно 
остварена

Претежно 
остварена

Делумно 
остварена Неостварена

Број на испитаници

(процент од 
испитаниците)

69 (26,04%) 90 (33,96%) 83 (31,32%) 23 (8,68%)

Најголемиот број учесници во анкетата, исто така, сметаат дека за универзитетот 
е „многу важно“ да има самостојност во спроведувањето на постапката за избор на рек-
тор - 84,15% (223 учесници) или „прилично важно“ - 13,96% (37 учесници). Помал број, 
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но сепак повеќе од половина, сметаат дека ова е остварено, поточно дека е „целосно 
остварено“ - 26,04% (69 учесници) или „претежно остварено“ - 33,96% (90 учесници). 

3.1.1.3. Самостојност во утврдувањето на критериумите 
за избор на ректор

степен на 
важност

многу 
важно

Прилично 
важно

малку 
важно неважно

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)
196 (73,97%) 59 (22,26%) 8 (3,02%) 2 (0,75%)

Степен на 
оствареност

Целосно 
остварена

Претежно 
остварена

Делумно 
остварена Неостварена

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)
58 (21,89%) 91 (34,34%) 87 (32,83%) 29 (10,94%)

Повеќето од учесниците во анкетата одговориле дека самостојноста во утврду-
вањето на критериумите за избор на ректор е „многу важен“ - 73,97% (196 учесници) 
и „прилично важен“ - 22,26% (59 учесници) индикатор за организациската автономија. 
Слично како и во случајот со претходните два индикатора, помал број, но сепак повеќе 
од половина од учесниците во анкетата, сметаат дека овој аспект е остварен, т.е. „целос-
но остварен“ - 21,89% (58 учесници) или „претежно остварен“ - 34,34% (91 учесник). 

3.1.1.4. Самостојност во утврдувањето на постапката за 
разрешување на ректор

степен на 
важност

многу  
важно

Прилично 
важно

малку  
важно неважно

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)
194 (73,21%) 64 (24,15%) 5 (1,89%) 2 (0,75%)

Степен на 
оствареност

Целосно 
остварена

Претежно 
остварена

Делумно 
остварена Неостварена

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)
53 (20,00%) 88 (33,21%) 85 (32,07%) 39 (14,72%)
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Самостојноста во утврдувањето на постапката за разрешување на ректор е пре-
познаена како „многу важен“ индикатор за организациската автономија од страна на 
73,21% (194 учесници) и како „прилично важен“ индикатор од страна на 24,15% (64 учес-
ници) од оние кои го одговориле прашалникот. Половина од нив сметаат дека можноста 
универзитетите самостојно да ја утврдуваат постапката за разрешување на ректорот е 
остварена, т.е. „целосно остварена“ - 20,00% (53 учесници) или „претежно остварена“ 
- 33,21% (88 учесници).

степен на 
важност

многу 
важно

Прилично 
важно

малку 
важно неважно

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)
205 (77,35%) 54 (20,38%) 5 (1,89%) 1 (0,38%)

Степен на 
оствареност

Целосно 
остварена

Претежно 
остварена

Делумно 
остварена Неостварена

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)
58 (21,89%) 83 (31,32%) 86 (32,45%) 38 (14,34%)

3.1.1.5. Самостојност во спроведувањето на постапката 
за разрешување на ректор

Најголем дел од учесниците во анкетата сметаат дека самостојноста во спроведу-
вањето на постапката за разрешување на ректорот е „многу важна“ - 77,35% (205 учес-
ници) или „прилично важна“ - 20,38% (54 учесници). Половина од нив сметаат дека таа 
е остварена, т.е. „целосно остварена“ - 21,89% (58 учесници) или „претежно остварена“ 
- 31,32% (83 учесници). 

3.1.1.6. Самостојност во утврдувањето на времетраење-
то на мандатот на ректорот и бројот на реизбори

степен на 
важност

многу 
важно

Прилично 
важно

малку 
важно неважно

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)
 155 (58,49%) 87 (32,83%) 19 (7,17%) 4 (1,51%)

Степен на 
оствареност

Целосно 
остварена

Претежно 
остварена

Делумно 
остварена Неостварена

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)
46 (17,36%) 81 (30,57%) 94 (35,47%) 44 (16,60%)
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Повеќе од половина од учесниците во анкетата, или 58,49% (155 учесници) сме-
таат дека за универзитетот е „многу важно“ да има самостојност во утврдувањето на 
времетраењето на мандатот на ректорот и бројот на реизбори, а за една третина или 
32,83% (87) од учесниците во анкетата ова е „прилично важно“. Само 17,36% (46 учес-
ници) сметаат дека овој аспект на организациската автономија е „целосно остварен“, 
додека 30,57% (81 учесник) сметаат дека е „претежно остварен“. За преостанатите, од-
носно за повеќе од половина од учесниците, тој е само „делумно остварен“ - 35,47% (94 
учесници) или „неостварен“ - 16,60% (44 учесници). 

3.1.1.7. Самостојност во изборот и назначувањето на-
дворешни членови (лица кои не се членови на 
академската заедница) во органите на управу-
вање на универзитетот

степен на 
важност

многу 
важно

Прилично 
важно

малку 
важно неважно

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)
160 (60,38%) 77 (29,06%) 26 (9,81%) 2 (0,75%)

Степен на 
оствареност

Целосно 
остварена

Претежно 
остварена

Делумно 
остварена Неостварена

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)
34 (12,84%) 85 (32,07%) 93 (35,09%) 53 (20,00%)

Повеќето од оние членови на академската заедница кои го одговориле пра-
шалникот ја препознаваат самостојноста во изборот и во назначувањето надворешни 
членови (лица кои не се членови на академската заедница) во органите на управување 
на универзитетот како „многу важен“ - 60,38% (160 учесници) или како „прилично ва-
жен“ - 29,06% (77 учесници) индикатор за организациската автономија. Само 12,84% (34 
учесници) оцениле дека овој аспект е „целосно остварен“. Една третина од учесниците 
во анкетата, или 32,07% (85 учесници), сметаат дека тој е „претежно остварен“ и една 
третина дека е„ делумно остварен“ - 35,09% (93 учесници). 
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3.1.1.8. Самостојност во одлучувањето и уредувањето 
на академските структури (органите и телата на 
универзитетот и неговите единици)

степен на 
важност

многу 
важно

Прилично 
важно

малку 
важно неважно

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)

206 (77,74%)
51 (19,24%) 8 (3,02%) 0

Степен на 
оствареност

Целосно 
остварена

Претежно 
остварена

Делумно 
остварена Неостварена

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)
49 (18,49%) 103 (38,87%) 77 (29,06%) 36 (13,58%)

За 77,74% од учесниците во анкетата (206 учесници) самостојноста на универзи-
тетот во одлучувањето и во уредувањето на академските структури (органите и телата 
на универзитетот и неговите единици) е „многу важна“, додека за 19,24% (51 учесник) таа 
е „прилично важна“. Тоа значи дека најголем дел од учесниците во анкетата се свесни за 
важноста на овој аспект на организациската автономија. Но, помал број од нив, односно 
половината, одговориле дека тој е остварен, поточно - 18,49% (49 учесници) одговори-
ле дека е „целосно остварен“ и 38,87% (103 учесници) дека е „претежно остварен“. 

3.1.1.9. Право на универзитетот да основа правни лица

степен на 
важност

многу 
важно

Прилично 
важно

малку 
важно неважно

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)
145 (54,71%) 92 (34,72%) 24 (9,06%) 4 (1,51%)

Степен на 
оствареност

Целосно 
остварена

Претежно 
остварена

Делумно 
остварена Неостварена

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)
50 (18,87%) 87 (32,83%) 96 (36,23%) 2 (12,07%)

Правото на универзитетот да основа правни лица е „многу важен“ индикатор за 
организациската автономија за 54,71% (145 учесници), односно „прилично важен“ за 
34,72% (92 учесници) од учесниците во анкетата. Само 18,87% (50 учесници) одговориле 
дека оваа можност е „целосно остварена“, додека една третина - 32,83% (87 учесници) 
одговориле дека е „претежно остварена“, и една третина - 36,23% (96 учесници) дека е 
„делумно остварена“.  
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3.1.2. Финансиска автономија

Најголемиот дел од учесниците во анкетата сметаат дека сите индикатори за фи-
нансиска автономија се многу важни или прилично важни (80-90%). Сепак, треба да се 
напомене дека процентот на учесници кои што одговориле дека можноста за земање 
заеми и кредити е „многу важна“ е помал (33,96%) споредено со другите индикатори, 
а бројот на учесници кои одговориле дека оваа можност е „прилично важна“ е нешто 
поголем (41,51%). Во овој случај најголем е и бројот на учесници кои одговориле дека 
станува збор за „малку важна“ можност (20,38%) или за „неважна“ можност (4,15%). 

табела 3.1.2: Финансиска автономија
степен на 
важност 

(многу важно)

степен на 
оствареност 

(целосно остварена)

можност да го задржува вишокот 
финансиски средства 75,85% 13,21%

можност самостојно да располага со 
сопствениот имот 71,32% 17,36%

можност за влијание врз видот и обемот на 
јавното финансирање 69,44% 9,81%

можност самостојно да одлучува дали ќе 
наплаќа школарина / партиципација 53,96% 10,95%

можност самостојно да одлучува 
за висината на школарината / 
партиципацијата

52,84% 10,94%

можност да зема заеми и кредити 33,96% 7,55%

Во однос на оствареноста, повеќе од половина од учесниците во анкетата (50 - 
70%) сметаат дека сите аспекти на финансиската автономија се делумно остварени или 
неостварени. Споредено со другите индикатори, очигледно е дека можноста универзи-
тетот самостојно да располага со имотот се смета за остварена во поголема мера. Така 
17,36% од учесниците во анкетата одговориле дека оваа можност е „целосно остварена“, 
а 37,73% дека е „претежно остварена“. Освен за оваа можност, каде што процентот на 
анкетирани кои одговориле дека е „неостварена“ е 13,21%, и за можноста универзитетот 
да го задржува вишокот финансиски средства, каде што процентот на анкетирани кои 
одговориле дека е „неостварена“ е 15,85%, дури една третина од анкетираните сметаат 
дека сите други индикатори за финансиската автономија се неостварени. 

Коментирајќи зошто сметаат дека различните аспекти на финансиската автоно-
мија се неостварени, анкетираните наведоа дека: универзитетите немаат можност во 
доволна мера сами да ја определуваат школарината, а различните потреби на факул-
тетите го налагаат тоа; не можат да земаат кредити; системот на трезорско работење 
ги ограничува во слободата да ги користат своите средства, иако имаат можност да ги 
задржат; сериозен проблем и пречка во работењето се законските норми за спрове-
дување на јавните набавки. Сепак, анкетираните укажуваат и на нетранспарентност во 
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финансиското работење на деканите и на нерационално и ненаменско трошење на па-
рите, придружено со неефикасни ревизии, пречки со кои се соочуваат поединечните 
факултети, а кои ги создава самата ректорска управа, како и нееднакви услови за фи-
нансиско работење на сите факултети. Од друга страна, тие укажуваат и на недоволната 
интегрираност на универзитетот, проблематичниот критериум за финансирање на фа-
култетите според бројот на студенти, односно на несоодветната политика за финанси-
рање на јавното високо образование од страна Владата и МОН.  

Подолу е дадена поединечна анализа по одделни прашања од анкетата. 

3.1.2.1. Можност за влијание врз видот и обемот на јав-
ното финансирање

степен на 
важност

многу 
важно

Прилично 
важно

малку 
важно неважно

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)
184 (69,44%) 72 (27,17%) 9 (3,39%) 0

Степен на 
оствареност

Целосно 
остварена

Претежно 
остварена

Делумно 
остварена Неостварена

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)
26 (9,81%) 65 (24,53%) 90 (33,96%) 84 (31,70%)

За најголемиот број учесници во анкетата, можноста универзитетот да има влија-
ние врз видот и обемот на јавното финансирање е „многу важна“ - 69,44% (184 учес-
ници) или „прилично важна“ - 27,17% (72 учесници). На прашањето за оствареноста на 
оваа можност, многу помал процент (една третина) одговориле дека таа е остварена, 
поточно дека е „целосно остварена“ - 9,81% (26 учесници) и дека е „претежно остваре-
на“ - 24,53% (65 учесници). Односно, поголемиот дел од учесниците (две третини) одго-
вориле дека е „неостварена“ - 31,70% (84 учесници) или „делумно остварена“ - 33,96% 
(90 учесници). 
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3.1.2.2. Можност да го задржува вишокот финансиски 
средства

степен на 
важност

многу 
важно

Прилично 
важно

малку 
важно неважно

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)
201 (75,85%) 56 (21,13%) 7 (2,64%) 1 (0,38%)

Степен на 
оствареност

Целосно 
остварена

Претежно 
остварена

Делумно 
остварена Неостварена

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)
35 (13,21%) 90 (33,96%) 98 (36,98%) 42 (15,85%)

Во уште поголем процент, учесниците во анкетата ја квалификуваат можнос-
та универзитетот да го задржува вишокот финансиски средства како „многу важен“ - 
75,85% (201 учесник) или како „прилично важен“ - 21,13% (56 учесници) индикатор за 
финансиската автономија. Речиси половината сметаат дека оваа можност е или „целос-
но остварена“ - 13,21% (35 учесници) или „претежно остварена“ - 33,96% (90 учесници). 
Другите сметаат дека можноста е „делумно остварена“ - 36,98% (98 учесници) или „не-
остварена“ - 15,85% (42 учесници). 

3.1.2.3. Можност да зема заеми и кредити

степен на 
важност

многу 
важно

Прилично 
важно

малку 
важно неважно

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)
90 (33,96%) 110 (41,51%) 54(20,38%) 11 (4,15%)

Степен на 
оствареност

Целосно 
остварена

Претежно 
остварена

Делумно 
остварена Неостварена

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)
20 (7,55%) 64 (24,15%) 95 (35,85%) 86 (32,45%)

За две третини од учесниците во анкетата, можноста универзитетот да зема заеми 
и кредити е или „многу важно“ - 33,96% (90 учесници) или „прилично важно“ - 41,51% 
(110 учесници) прашање. За една третина тоа прашање е „малку важно“ - 20,38% (54 
учесници) или „неважно“- 4,15% (11 учесници). Спротивно на тоа, само една третина од 
учесниците во анкетата сметаат дека оваа можност е остварена, поточно „целосно ост-
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варена“ - 7,55% (20 учесници) и „претежно остварена“ - 24,15% (64 учесници). Преоста-
натите две третини оцениле дека таа е „делумно остварена“ - 35,85% (95 учесници) или 
„неостварена“ - 32,45% (86 учесници). 

3.1.2.4. Можност самостојно да располага со сопстве-
ниот имот

степен на 
важност

многу 
важно

Прилично 
важно

малку 
важно неважно

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)
189 (71,32%) 66 (24,90%) 7 (2,64%) 3 (1,13%)

Степен на 
оствареност

Целосно 
остварена

Претежно 
остварена

Делумно 
остварена Неостварена

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)
46 (17,36%) 100 (37,73%) 84(31,70%) 35 (13,21%)

Најголем дел од учесниците во анкетата се изјасниле дека можноста универзи-
тетот самостојно да располага со сопствениот имот е „многу важна“ - 71,32% (189 учес-
ници) или „прилично важна“ - 24,90% (66 учесници). Во однос на оствареноста, речиси 
половината одговориле дека можноста е остварена. Од нив, 17,36% (46 учесници) сме-
таат дека можноста универзитетот да располага со сопствен имот е „целосно остваре-
на“, додека 37,73% (100 учесници) сметаат дека е „претежно остварена“. Преостанатите 
сметаат дека таа е само „делумно остварена“ - 31,70% (84 учесници) или „неостварена“ 
- 13,21% (35 учесници).  

3.1.2.5. Можност самостојно да одлучува дали ќе на-
плаќа школарина/партиципација

степен на 
важност

многу 
важно

Прилично 
важно

малку 
важно неважно

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)
143 (53,96%) 98 (36,98%) 16 (6,04%) 8 (3,02%)

Степен на 
оствареност

Целосно 
остварена

Претежно 
остварена

Делумно 
остварена Неостварена

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)
29 (10,95%) 82 (30,94%) 74 (27,92%) 80 (30,19%)
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Слично како и со претходниот индикатор, најголем дел од учесниците во анкета-
та се изјасниле дека можноста универзитетот самостојно да одлучува дали ќе наплаќа 
школарина/партиципација е „многу важна“ или „прилично важна“. Сепак 53,96% (143 
учесници) сметаат дека станува збор за „многу важен“ аспект, додека 36,98% се изјас-
ниле дека станува збор за „прилично важен“ аспект од финансиската автономија. Ми-
слењата за оствареноста се поделени, па така, само 10,95% (29 учесници) одговориле 
дека оваа можност е „целосно остварена“, а 30,94% (82 учесника) дека е „претежно 
остварена“. Преостанатите, односно повеќе од половина, одговориле дека можноста е 
„делумно остварена“ - 27,92% (74 учесници) или „неостварена“ - 30,19% (80 учесници).  

3.1.2.6. Можност самостојно да одлучува за висината на 
школарината/партиципацијата

степен на 
важност

многу 
важно

Прилично 
важно

малку 
важно неважно

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)
140 (52,84%) 100 (37,73%) 18 (6,79%) 7 (2,64%)

Степен на 
оствареност

Целосно 
остварена

Претежно 
остварена

Делумно 
остварена Неостварена

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)
29 (10,94%) 75 (28,30%) 79 (29,82%) 82 (30,94%)

Анкетираните дале безмалку идентични одговори за овој индикатор како и за 
претходниот. Најголем дел од нив сметаат дека можноста универзитетот самостојно да 
одлучува за висината на школарината/партиципацијата е „многу важно“ - 52,84% (140 
учесници), односно „прилично важно“ прашање - 37,73% (100 учесници). Мислењата се 
поделени и во поглед на оствареноста, па така, само 10,94% (29 учесници) одговориле 
дека оваа можност е „целосно остварена“, додека 28,30% (75 учесници) дека е „пре-
тежно остварена“. Преостанатите одговориле дека можноста е „делумно остварена“ - 
29,82% (79 учесници) или дека е „неостварена“ - 30,94% (82 учесника).   
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3.1.3. кадровска автономија

Учесниците во анкетата ги препознаваат сите индикатори на кадровската авто-
номија како „многу важни“ или „прилично важни“ аспекти на универзитетската авто-
номија. Процентот на оние кои го избрале одговорот „многу важно“ е понизок од 70% 
единствено во случајот на индикаторот Самостојност во одлучувањето за условите и 
постапката за престанок на работниот однос (академски/административен кадар) и из-
несува 65,28%. Во однос на оствареноста на различните аспекти на кадровската авто-
номија, помалку од половина, односно една третина од учесниците во анкетата сметаат 
дека самостојноста во одлучувањето за висината на платите на академскиот/админи-
стративниот кадар е „целосно остварена“, односно „делумно остварена“. За преоста-
натите три индикатори, вкупниот процент на оние кои ги избрале одговорите „целосно 
остварена“ и „претежно остварена“ е една половина. 

табела 3.1.3: кадровска автономија
степен на 
важност 

(многу важно)

степен на 
оствареност 

(целосно 
остварена)

Самостојност во одлучувањето за постапките за 
вработување (академски/административен кадар) 80,00% 13,96%

Самостојност во одлучувањето за условите 
и критериумите за избор и унапредување на 
вработените (академски/административен кадар)

74,72% 18,49%

Самостојност во одлучувањето за висината на 
платите (академски/административен кадар) 70,57% 10,95%

Самостојност во одлучувањето за условите и 
постапката за престанок на работниот однос 
(академски/административен кадар)

65,28% 16,98% 

Koментирајќи описно зошто сметаат дека различните аспекти на кадровската авто-
номија не се остварени во целост, учесниците во анкетата укажаа на следниве причини и 
постоечки практики: субјективност во процесот на рецензирање на кандидатите поради 
нивната блискост со рецензентите; непотизам и партиски влијанија при вработувањето; 
нетранспарентност при постапките за вработување од страна на деканатската управа, 
како и при донесувањето на интерните акти со кои се регулира исплатата на надомес-
тоците, па дури и злоупотреби кои остануваат несанкционирани; ниски критериуми за 
вработување, како и целосно непостоење на систем за вработување, што резултира со 
неквалитетен кадар; целосна зависност на факултетите при донесувањето на одлуката за 
нови вработувања од надлежното министерство, поради постоечката законска регулати-
ва; немање можност, според постоечката регулатива, да се прекине нечиј работен однос 
поради неизвршување на работните обврски; неможност да се искористат сопствените 
средства за покачување на висината на платите поради ограничувањата во законската 
регулатива, којашто предвидува добивање дозвола за тоа од надлежното министерство; 
разлики во висината на платите од еден до друг факултет и начинот на бодување, како и 
отсуството на интегрираност на универзитетот во овој поглед; клиентелизам и фаворизи-
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рање на некои вработени од страна на деканатските управи; непостоење на меритокра-
тија; преголеми овластувања на ректорот и на секретарот на универзитетот во поглед на 
кадровските прашања и определувањето на финансиските надоместоци. 

Подолу е дадена поединечна анализа по одделни прашања од анкетата. 

3.1.3.1. Самостојност во одлучувањето за постапките 
за вработување (академски/административен 
кадар)

степен на 
важност

многу 
важно

Прилично 
важно

малку 
важно неважно

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)
212 (80,00%) 46 (17,36%) 4 (1,51%) 3 (1,13%)

Степен на 
оствареност

Целосно 
остварена

Претежно 
остварена

Делумно 
остварена Неостварена

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)
37 (13,96%) 94 (35,47%) 74 (27,92%) 60 (22,65%)

Најголем дел од учесниците во анкетата го препознаваат овој индикатор на ка-
дровската автономија како „многу важен“ – 80% (212 учесници) или „прилично важен“ 
- 17,36% (46 учесници). Сепак само половина од нив сметаат дека универзитетот има 
самостојност во одлучувањето за постапките за вработување на академскиот и на ад-
министративниот кадар, односно дека оваа можност е „целосно остварена“ - 13,96% (37 
учесници) и дека е „претежно остварена“ - 35,47% (94 учесници). 

3.1.3.2. Самостојност во одлучувањето за висината на 
платите (академски/административен кадар)

степен на 
важност

многу 
важно

Прилично 
важно

малку 
важно неважно

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)
187 (70,57%)

65 (24,53%) 10 (3,77%) 3 (1,13%)

Степен на 
оствареност

Целосно 
остварена

Претежно 
остварена

Делумно 
остварена Неостварена

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)
29 (10,95%)

66 (24,90%) 81 (30,57%) 89 (33,58%)
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Речиси сите учесници во анкетата сметаат дека самостојноста во одлучувањето 
за висината на платите на академскиот и на административниот кадар е „многу важна“ 
- 70,57% (187 учесници) или „прилично важна“ - 24,53% (65 учесници). Сепак, само една 
третина од нив се изјасниле дека оваа можност е остварена. Поточно, само 10,95% (29 
учесници) сметаат дека е „целосно остварена“, додека 24,90% (66 учесници) сметаат 
дека е „претежно остварена“. Преостанатите две третини се изјасниле дека таа е „де-
лумно остварена“ - 30,57% (81 учесник) или „неостварена“ - 33,58% (89 учесници). 

3.1.3.3. Самостојност во одлучувањето за условите и 
критериумите за избор и унапредување на вра-
ботените (академски/административен кадар)

степен на 
важност

многу 
важно

Прилично 
важно

малку 
важно неважно

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)
198 (74,72%) 57 (21,51%) 7 (2,64%) 3 (1,13%)

Степен на 
оствареност

Целосно 
остварена

Претежно 
остварена

Делумно 
остварена Неостварена

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)
49 (18,49%) 100 (37,73%) 74 (27,93%) 42 (15,85%)

И во однос на самостојноста на универзитетот во одлучувањето за условите и 
критериумите за избор и унапредување на вработените (академски/административен 
кадар) исклучително висок процент од оние кои го одговориле прашалникот сметаат 
дека станува збор за нешто „многу важно“ - 74,72% (198 учесници) или „прилично ва-
жно“ - 21,51% (57 учесници). Сепак процентот (нешто малку повеќе од половина од учес-
ниците во анкетата) на оние кои сметаат дека оваа можност е остварена ни оддалеку 
не е толку висок: 18,49% (49 учесник) сметаат дека е „целосно остварена“, а 37,73% (100 
учесници) дека е „претежно остварена“. Преостанатите сметаат или дека таа е само „де-
лумно остварена“ - 27,93% (74 учесници) или „неостварена“ - 15,85% (42 учесници).
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3.1.3.4. Самостојност во одлучувањето за условите и 
постапката за престанок на работниот однос 
(академски /  административен кадар)

степен на 
важност

многу 
важно

Прилично 
важно

малку 
важно неважно

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)
173 (65,28%) 71 (26,79%) 16 (6,04%) 5 (1,89%)

Степен на 
оствареност

Целосно 
остварена

Претежно 
остварена

Делумно 
остварена Неостварена

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)
45 (16,98%) 97 (36,60%) 79 (29,82%) 44 (16,60%)

Најголем дел од учесниците во анкетата ја квалификуваат самостојноста во од-
лучувањето за условите и постапката за престанок на работниот однос на академскиот и 
на административниот кадар како „многу важен“ - 65,28% (173 учесници) или „прилично 
важен“ - 26,79% (или 71 учесник) индикатор на кадровската автономија. Само полови-
ната од нив сметаат дека универзитетот има самостојност во одлучувањето по однос на 
ова прашање, односно дека можноста е „целосно остварена“ - 16,98% (45 учесници) или 
„претежно остварена“ - 36,60% (97 учесници). 

3.1.4. академска автономија

Иако за најголемиот број од оние кои го одговориле прашалникот сите индика-
тори на академската автономија се важни, само половина од учесниците во анкетата 
(50-54%) сметаат дека самостојноста во одлучувањето за вкупниот број нови студенти, 
самостојноста во изборот на јазикот на наставата на прв, втор и трет циклус студии и 
слободата во изборот на механизми и тела/агенции за обезбедување квалитет при на-
дворешната евалуација се многу важен индикатор за академската автономија. Додека 
процентот на оние кои го избрале одговорот „многу важно“ за преостанатите три ин-
дикатори: Самостојност во одлучувањето за начинот на прием на студенти на прв, втор 
и трет циклус студии; Слобода во воведувањето нови студиски програми и нивен прес-
танок, и Слобода во определувањето на структурата и содржината на студиските про-
грами, е повисок и изнесува над 65%. Притоа, процентот на одговори „многу важно“ е 
највисок за последниот индикатор (Слобода во определувањето на структурата и содр-
жината на студиските програми) и изнесува 76,23%. 
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табела 3.1.4: академска автономија
степен на 
важност 

(многу важно)

степен на 
оствареност 

(целосно 
остварена)

Слобода во определувањето на структурата и 
содржината на студиските програми 76,23% 35,85%

Слобода во воведувањето нови студиски програми и 
нивен престанок 69,06% 26,04%

Самостојност во одлучувањето за начинот на прием на 
студенти (на прв, втор и трет циклус  студии) 65,29% 22,65%

Самостојност во одлучувањето за вкупниот број нови 
студенти 53,58% 16,98%

Самостојност во изборот на јазикот на наставата (на 
прв, втор и трет циклус студии) 53,58% 14,34%

Слобода во изборот на механизми и тела/агенции за 
обезбедување квалитет при надворешната евалуација 50,95% 14,72%

Во поглед на оствареноста на различните аспекти на академската автономија, 
општо земено, вкупниот број учесници во анкетата кои сметаат дека има „целосна“ или 
„претежна оствареност“ не е помал од половината за сите индикатори, а кај некои инди-
катори достигнува и до две третини (70-80%). Но, впечатливо е дека процентот на оние 
кои го одбрале одговорот „целосна оствареност“ е најмал кај индикаторот Самостој-
ност во одлучувањето за вкупниот број нови студенти - 14,34% и кај Слобода во изборот 
на механизми и тела/агенции за обезбедување квалитет при надворешната евалуација 
- 14,72%. Треба да се напомене дека индикаторот Слобода во определувањето на струк-
турата и содржината на студиските програми, за кој бројот на оние кои одговориле дека 
е многу важен за академската автономија, е најголем и изнесува нешто повеќе од две 
третини, во исто време е оценет како „целосно остварен“ од најголем процент - 35,85%, 
што, сепак, изнесува само нешто повеќе од една третина од учесниците во анкетата. 

При коментирањето на различните причини што ја попречуваат целосната ост-
вареност на академската автономија, учесниците во анкетата го наведуваат следново: 
бројот на студенти го регулира надлежното министерство, а предлозите и укажувањата 
на факултетските единици се занемаруваат, воедно тој на погрешен начин се поврзу-
ва со висината на партиципацијата и со начинот на прием на студентите; финансиска-
та зависност ги поттикнува факултетите да примаат поголем број студенти на штета на 
квалитетот на наставата и оптоварувањето на вработените; деканатските управи на по-
грешен начин и нетранспарентно го менаџираат и го финансираат процесот на изра-
ботка на студиските програми и стратегии; јазикот на наставата го утврдува надлежното 
министерство; процесот на акредитација на студиските програми го управува државата 
и тој е ограничувачки за факултетите, а истовремено и несоодветен; при креирањето 
на студиските програми не се води сметка за реалните потреби на општеството; ака-
демската автономија е погрешно сфатена од страна на самите членови на академската 
заедница и се злоупотребува. 
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Подолу е дадена поединечна анализа по одделни прашања од анкетата. 

3.1.4.1. Самостојност во одлучувањето за вкупниот број 
нови студенти

степен на 
важност

многу 
важно

Прилично 
важно

малку 
важно неважно

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)
142 (53,58%) 100 (37,73%) 19 (7,17%) 4 (1,51%)

Степен на 
оствареност

Целосно 
остварена

Претежно 
остварена

Делумно  
остварена Неостварена

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)
38 (14,34%) 90 (33,96%) 78 (29,43%) 59 (22,27%)

Нешто помалку од половината учесници во анкетата или 53,58% (142 учесници) 
сметаат дека самостојноста во одлучувањето за вкупниот број нови студенти е „многу 
важна“, а нешто повеќе од една третина или 37,74% (или 100 учесници) сметаат дека таа 
е „прилично важна“ како индикатор за академската автономија. Но, многу помал број 
од учесниците, односно 14,34% (38 учесници), сметаат дека оваа можност е „целосно 
остварена“, додека бројот на оние кои сметаат дека е „претежно остварена“ е сличен со 
бројот на оние кои сметаат дека таа е прилично важна, односно околу една третина или 
33,96% (90 учесници). 

3.1.4.2. Самостојност во одлучувањето за начинот на 
прием на студенти (на прв, втор и трет циклус 
студии)

степен на 
важност

многу 
важно

Прилично 
важно

малку 
важно неважно

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)
173 (65,29%) 75 (28,30%) 15 (5,66%) 2 (0,75%)

Степен на 
оствареност

Целосно 
остварена

Претежно 
остварена

Делумно  
остварена Неостварена

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)
60 (22,65%) 94 (35,47%) 71 (26,79%) 40 (15,09%)
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Самостојноста во одлучувањето за начинот на прием на студенти на прв, втор 
и трет циклус студии е „многу важна“ за 65,29% (173 учесници), а „прилично важна“ за 
28,30% (75 учесници) од вкупниот број учесници во анкетата. Сепак, само 22,65% од нив 
(60 учесници) одговориле дека таа е „целосно остварена“, а 35,47% (94 учесници) дека 
е „претежно остварена“. Нешто повеќе од една третина од учесниците во анкетата сме-
таат дека оваа можност е „делумно остварена“ - 26,79% (71 учесник), односно „неоства-
рена“ - 15,09% (40 учесници).

3.1.4.3. Слобода во воведувањето нови студиски про-
грами и нивен престанок

степен на 
важност

многу 
важно

Прилично 
важно

малку 
важно неважно

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)
183 (69,06%) 72 (27,17%) 9 (3,39%) 1 (0,38%)

Степен на 
оствареност

Целосно 
остварена

Претежно 
остварена

Делумно 
остварена Неостварена

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)
69 (26,04%) 118 (44,53%) 55 (20,75%) 23 (8,68%)

За најголемиот дел од учесниците во анкетата, слободата во воведувањето нови 
студиски програми и нивен престанок е нешто „многу важно“ - 69,06% (183 учесници), 
односно „прилично важно“ - 27,17% (72 учесници). Но само 26,04% од нив (69 учесници) 
сметаат дека оваа слобода е „целосно остварена“. Најголем е процентот на оние кои 
одговориле дека таа е „претежно остварена“ - 44,53% (118 учесници). Преостанатите 
одговориле дека е „делумно остварена“ - 20,75% (55 учесници), односно „неостварена“ 
- 8,68% (23 учесници).  

3.1.4.4. Самостојност во изборот на јазикот на настава-
та (на прв, втор и трет циклус студии)

степен на 
важност

многу 
важно

Прилично 
важно

малку 
важно неважно

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)
142 (53,58%) 99 (37,36%) 19 (7,17%) 5 (1,89%)

Степен на 
оствареност

Целосно 
остварена

Претежно 
остварена

Делумно 
остварена Неостварена

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)
84 (31,70%) 115 (43,40%) 46 (17,36%) 20 (7,54%)
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Нешто повеќе од половина од учесниците во анкетата, или 53,58% (142 учесни-
ци), ја препознаваат самостојноста во изборот на јазикот на наставата на прв, втор или 
трет циклус студии како „многу важен“, додека 37,36% (99 учесници) како „прилично ва-
жен“ индикатор за академската автономија. Во овој случај, две третини од учесниците 
во анкетата одговориле дека самостојноста во одлучувањето по ова прашање е оства-
рена, т.е. „целосно остварена“ - 31,70% (84 учесници), односно „претежно остварена“ 
- 43,40% (115 учесници).  

3.1.4.5. Слобода во изборот на механизми и тела/аген-
ции за обезбедување квалитет при надвореш-
ната евалуација

степен на 
важност

многу 
важно

Прилично 
важно

малку 
важно неважно

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)
135 (50,97%) 90 (33,96%) 31 (11,70%) 9 (3,39%)

Степен на 
оствареност

Целосно 
остварена

Претежно 
остварена

Делумно 
остварена Неостварена

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)
39 (14,72%) 108 (40,75%) 78 (29,44%) 40 (15,09%)

Нешто повеќе од половина од учесниците во анкетата сметаат дека слободата 
во изборот на механизми и тела/агенции за обезбедување квалитет при надворешната 
евалуација е „многу важна“ - 50,95% (135 учесници), односно една третина од нив сме-
таат дека е „прилично важна“ - 33,96% (90 учесници). Но многу помал број сметаат дека 
оваа слобода е „целосно остварена“ - 14,72% (39 учесници). Најголем е процентот на 
оние учесници во анкетата кои сметаат дека таа е „претежно остварена“ - 40,75% (108 
учесници), а не е занемарлив ниту бројот на оние кои сметаат дека е „делумно остваре-
на“ - 29,44% (78 учесници) или една третина. 
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3.1.4.6. Слобода во определувањето на структурата и 
содржината на студиските програми

степен на 
важност

многу 
важно

Прилично 
важно

малку 
важно неважно

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)
202 (76,23%) 57 (21,50%) 5 (1,89%) 1 (0,38%)

Степен на 
оствареност

Целосно 
остварена

Претежно 
остварена

Делумно 
остварена Неостварена

Број на испитаници 
(процент од 

испитаниците)
95 (35,85%) 114 (43,02%) 36 (13,58%) 20 (7,55%)

За најголем број од учесниците во анкетата слободата во определувањето на 
структурата и содржината на студиските програми е „многу важна“ - 76,23% (202 учес-
ници) или „прилично важна“ - 21,50% (57 учесници). Истовремено, повеќето од учес-
ниците во анкетата (повеќе од две третини) оценуваат дека оваа слобода е „целосно 
остварена“ - 35,85% (95 учесници) или „претежно остварена“ - 43,02% (114 учесници).     

3.2. анализа на перцепциите на раководните 
тимови на јавните високообразовни ус-
танови за универзитетската автономија 
во република северна македонија

Резултатите од истражувањето покажаа висока воедначеност на раководните ти-
мови на високообразовните установи во нивните перцепции за состојбите со универ-
зитетската автономија во нашата земја. Постои апсолутна согласност дека универзитет-
ската автономија е многу важна за поефикасно и непречено остварување на мисијата 
на универзитетите, нивниот развој и остварувањето на нивната општествена улога.

Во поглед на регулирањето на универзитетската автономија во законските про-
писи, се смета дека новиот Закон за високото образование во еден дел ја почитува и 
добро ја регулира универзитетската автономија (пред сè, академската автономија), но 
во еден дел ја попречува (пред сè, организациската автономија). Притоа, се потенцира 
дека законските прописи треба да понудат решенија кои дополнително ќе ја зајакнат 
финансиската и кадровската автономија. 
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3.2.1. организациска автономија

Раководните тимови на универзитетите сметаат дека остварувањето на организа-
циската автономија е многу важен услов за поефикасен развој и дејствување на високо-
образовните установи во нашата земја. 

Во поглед на остварувањето на организациската автономија во практиката, се на-
ведуваат повеќе причини кои можат да го попречат остварувањето на оваа важна ком-
понента на универзитетската автономија. Во таа смисла, се наведува дека новиот Закон 
за високото образование во голема мерка ја ограничува организациската автономија 
на универзитетите, за разлика од претходниот – кој, пак, ја ограничуваше академската 
автономија.

Во однос на првите четири прашања, кои се однесуваат на изборот, разрешу-
вањето, критериумите за избор и мандатот на ректорот, во овој момент нема јасно изра-
зени ставови, бидејќи решенијата во Законот сè уште не добиле своја објективизација 
во практиката. Ставовите на учесниците се разликуваат и се движат од целосно одобру-
вање до критикување на законските решенија со кои се регулираат овие компоненти од 
организациската автономија. По овие прашања се наведуваат следниве согледувања:

• Менаџментот на универзитетите смета дека моделот за спроведување на 
постапката за избор на ректор, кој се содржи во Законот за високото образование, 
е детално разработен, со што е намален просторот за слободно и самостојно 
донесување решенија од страна на универзитетите. Во однос на моделот, кај 
дел од учесниците во истражувањето постои извесна резерва во поглед на 
објективноста на моделот за избор на ректор,

• Во однос на критериумите за избор на ректорот, постои согласност дека 
организациската автономијата е релативно обезбедена,

• Постапката за разрешување на ректорот е двојно регулирана - со Законот 
за високото образование и со статутите на универзитетите. Универзитетите 
имаат делумна слобода да спроведуваат сопствени решенија во овој дел од 
организациската автономија.

• Организациската автономија е нарушена со одредбите од ЗВО кои го регулираат 
мандатот на ректорот во траење од три години. Дел од учесниците сметаат дека 
ова е краток период и дека не овозможува ефикасно управување со „големиот 
број сложени процеси“ кои се составен дел од работењето на универзитетот. Тие 
сметаат дека е неопходно во управувањето со универзитетите да се применуваат 
сè повеќе корпоративни практики, бидејќи само на тој начин ќе се подобри 
управувањето со универзитетите и ќе се зголемат можностите за меѓународна 
афирмација.

• Во однос на изборот на надворешните членови во телата на универзитетот, 
постои согласност дека оваа мерка е важна во остварувањето на организациската 
автономија. Има и такви мислења кои ја одобруваат ова мерка, но сепак ги 
критикуваат пропишаните процедури за избор на надворешните членови. Тие 
сметаат дека начинот на кој се делегираат надворешните членови во телата на 
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универзитетот доведува до избор/назначување на лица кои не се компетентни да 
даваат мислења за изборите во звања, како што е пропишано во ЗВО, или дека не 
придонесуваат во развојот и во усовршувањето на студиските програми. Поради 
тоа, даден е предлог нивниот избор да се одвива врз основа на делегирање од 
страна на самите високообразовни установи. 

• Автономијата на универзитетите во одлучувањето и во уредувањето на 
академските структури, според дел од учесниците е нарушена со одредбите во 
ЗВО. Според нив, ова прашање е пререгулирано и ја ограничува слободата на 
универзитетите самостојно и слободно да ја уредуваат оваа материја. Тие сметаат 
дека сенатот треба да биде орган кој ќе одлучува за академските прашања, како 
што се изборите во звања на професорите, студиските програми, визитинг-
професорите и сè она што е поврзано со академските аспекти на дејствување 
(бидејќи таква е и структурата на сенатот). Сенатот треба да претставува академски 
борд/одбор, но тоа не е така регулирано во новиот Закон за високото образование. 
Според нив, ректорот треба да претседава и да раководи со сенатот, кој ги 
има сите надлежности во однос на финансиските прашања, организациските 
прашања и сл., бидејќи сенаторите немаат никаква одговорност, а ректорот (како 
одговорно лице) ги носи сите одговорности, меѓу другото и за сите одлуки што ги 
носи сенатот;

• Во однос на основањето правни лица, раководните тимови се согласуваат дека 
Законот овозможува висок степен на слобода, т.е. автономија, универзитетите 
сами да одлучуваат.

Во однос на решенијата за надминување на овие проблеми, раководните структу-
ри на универзитетите сметаат дека прв чекор треба да бидат измените и дополнувањата 
на Законот за високото образование со кои ќе се овозможи поголема организациска 
автономија на универзитетите. Се предлага Законот да ги регулира само прашањата од 
јавниот, односно од општествениот интерес на државата во високото образование, како 
што се: содржината на автономијата; студентите; студиските програми; државните ор-
гани кои ќе ги спроведуваат надлежностите на државата; основањето и престанокот на 
универзитетите, и надзорот над нивната работа. Организациската поставеност на уни-
верзитетите, вклучувајќи ги и горенаведените точки, не претставуваат јавен интерес на 
државата и истите треба да се уредуваат исклучиво преку саморегулатива на универзи-
тетите. 

3.2.2. Финансиска автономија

• Според раководните тимови на универзитетите, остварувањето на финансиската 
автономија е многу важен и најзначаен услов за поефикасен развој и дејствување на 
високообразовните установи во нашата земја. Според нив, нарушената финансиска 
автономија е главната пречка која генерира низа проблеми во работењето и развојот 
на универзитетите во земјата. Тие сметаат дека можноста на универзитетите да имаат 
поголемо влијание врз одредувањето на јавното финансирање е лимитирана со 
законските решенија и со тековните практики на државните органи и тела.
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• Јавното финансирање на универзитетите веќе подолго време е сведено на 
финансирање на основниот буџет за плати и многу мал дел за покривање на дел 
од режиските трошоци. Кај некои универзитети, буџетското финансирање не 
надминува ниту 30% од нивниот буџет. Се очекува оваа состојба да се подобри 
со имплементација на новите решенија во Законот кои предвидуваат тековно 
покривање на комуналните трошоци, трошоците за одржување, опремата и 
потрошниот материјал за реализација на студиските програми и за работењето 
на високообразовната установа преку јавно финансирање.

• Раководните лица сметаат дека јавните универзитети немаат финансиска 
автономија, бидејќи во целост зависат од финансиските планови со кои ги 
ограничуваат Министерството за образование и Министерството за финансии. 
Поради тоа, универзитетите не се во можност слободно да располагаат ниту 
со сопствените средства и не се доведуваат во ситуација да се соочат со 
финансиските вишоци.

• Според законските прописи, универзитетите немаат можност за финансиско 
задолжување.

• Располагањето со универзитетскиот/сопствениот имот не е ограничено и 
универзитетите имаат слобода да донесуваат одлуки во тој домен.

• Школарината за првиот циклус студии не ја определуваат универзитетите, туку таа 
се одредува од страна на државата (МОН). Вака утврдените школарини воопшто 
не ги одразуваат вистинските трошоци за студирањето. Според тврдењето на 
раководните лица, не постои ниту една друга држава во Европа која има толку 
ниски трошоци за студирање и кои линеарно важат за студентите од сите шест 
научни подрачја.

Во насока на надминување на идентификуваните проблеми, раководните тимови 
предлагаат измени и дополнувања на Законот за високото образование, со 
коишто треба:

• Да се конципира модел на финансирање на дејноста на факултетите базиран на 
реалните трошоци според научните полиња на кои припаѓаат; 

• Да се даде можност за отворање посебни заеднички сметки со правни лица 
надвор од универзитетот, кои не би подлежеле на трезорско работење;

• Јавните универзитети да не се третираат како другите буџетски корисници и да 
се респектира нивната финансиска автономија. Тоа значи дека наместо да се 
кратат според потребите на државата при креирањето на буџетот, финансиските 
планови на универзитетите да се буџетираат онака како што се предложени од 
страна на универзитетите. Со тоа ќе се овозможи универзитетите слободно да 
располагаат со сопствените средства;

• Државата да издвои повеќе средства за зајакнување на материјалната основа на 
јавните универзитети и да го зголеми буџетот на МОН за капитални инвестиции во 
јавните универзитети;

• Да се зголеми процентот од БДП што се издвојува за наука, т.е. за научно-
истражувачката дејност.
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3.2.3. кадровска автономија

Раководните тимови на универзитетите сметаат дека остварувањето на кадровска-
та автономија е многу важен услов за поефикасен развој и дејствување на високообра-
зовните установи во нашата земја.

Во однос на кадровската автономија, раководните лица на универзитетите ги спо-
делија следниве перцепции и показатели:

• Делумна автономија постои во поглед на одлучувањето за постапките за 
вработување (на академскиот /административниот персонал), бидејќи 
постапките за вработување се во надлежност на универзитетот, но согласноста за 
вработување е во надлежност на државата. Ваквото нарушување на кадровската 
автономија предизвикува проблеми во работењето на универзитетскиот кадар. 
Законот не дозволува ниту вработување на ниво на проста репродукција, 
доколку претходно нема согласност од страна на државата (Министерството 
за образование и наука и Министерството за финансии). На тој начин, јавните 
универзитети немаат слобода во креирањето на кадровската политика, особено 
од аспект на утврдувањето и реализацијата на перспективните кадровски 
потреби.

• Одлучувањето за висина на платите (на академскиот/административниот 
персонал) е во надлежност на државата. Универзитетите, т.е. нивните единици 
кои остваруваат вишок средства, имаат слобода дополнително да ја зголемат 
платата на своите вработени, но оние кои не се во можност да остварат вишок 
средства остваруваат висина на плата која ја утврдува државата.

• Одлучувањето за престанок на работниот однос (на академскиот/
административниот персонал) е во надлежност на универзитетот и во овој дел е 
остварена кадровската автономија.

• Одлучувањето за унапредување на вработените (академскиот/
административниот персонал) е во надлежност на универзитетот и во овој дел е 
остварена кадровската автономија.

Како можни решенија за надминување на овие проблеми, раководните тимови на 
универзитетите ги издвојуваат: 

1. Подготовка на нови мерила и критериуми за бројот на академскиот кадар 
потребен за реализирање на студиските програми кои би биле обврзувачки - 
како за универзитетите, така и за државата.

2. Изработка на мерила и критериуми за бројот на неакадемскиот кадар потребен 
за стручна, административна и техничка поддршка за реализација на дејноста 
на единиците, односно на универзитетот, кои би биле обврзувачки - како за 
универзитетите, така и за државата.

3. Креирање можности за склучување договори меѓу универзитетите и државата 
за непречено пополнување на потребните работни места за реализирање на 
студиските програми.



8383

4. Висината на платите да не се врзува со одобренија од Министерството за труд и 
социјална политика, Министерството за образование и наука и Министерството за 
финансии. 

3.2.4. академска автономија 

Раководните тимови на универзитетите сметаат дека остварувањето на академ-
ската автономија е многу важен услов за поефикасен развој и дејствување на високо-
образовните установи во нашата земја. Според нив:

• Одлучувањето за вкупниот број нови студенти е лимитирано од страна на 
државата. Таа го одредува бројот на нови студенти - како во државната, така и во 
квотата со кофинансирање.

• Одлучувањето за начинот на прием на студенти (во прв, втор и трет циклус  студии) 
е целосно во надлежност на универзитетите.

• Воведувањето нови студиски програми и нивниот престанок е целосно во 
надлежност на универзитетите. Тие имаат слобода, во зависност од потребите и 
плановите за развој, да воведуваат нови студиски програми кои мора да бидат 
акредитирани од страна на државно тело - Одборот за акредитација и евалуација.  

• Изборот на јазикот на наставата (во прв, втор и трет циклус студии) е делумно 
во надлежност на универзитетот, а делумно се регулира со Закон за високото 
образование.

• Изборот на механизми и тела/агенции за обезбедување квалитет при 
надворешната евалуација е делумно автономен. Универзитетите можат слободно 
да избираат механизми и тела/агенции надвор од државата за обезбедување 
квалитет. Најчесто, надворешната евалуација на универзитетите се врши преку 
ангажирање експертски тимови од ЕУА. Внатрешната евалуација се спроведува 
од страна на Одборот за акредитација и евалуација и Државниот просветен 
инспекторат. Утврдувањето на моделите и постапките е регулирано со Законот за 
високото образование.

• Определувањето на структурата и на содржината на студиските програми е 
делумно во надлежност на универзитетите. Универзитетите имаат автономија 
во утврдувањето на содржината на студиските програми, но во делот на нивната 
структура мора да се раководат од прописите содржани во Законот за високото 
образование.

За да се надминат овие идентификувани проблеми, раководните структури на 
универзитетите сугерираат надлежните органи, во рамките на вкупниот број студенти 
определен со решенијата за акредитација, да дозволат запишување студенти за кои др-
жавата нема да ги сноси трошоците за нивното образование, доколку високообразов-
ната установа располага со потребниот академски кадар. Поточно, одлуката за бројот 
на студентите кои плаќаат школарина треба да биде во надлежност на универзитетите.
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Врз основа на изјавите на раководните тела на јавните универзитети може да се 
изведе генерален заклучок дека постои висок степен на согласност во поглед на универ-
зитетската автономија на јавните универзитети во државата. Најголемо попречување на 
автономијата на универзитетите, според раководните лица, е во делот на финансиската 
автономија. И покрај тоа што тие се свесни за значењето на другите компоненти на уни-
верзитетската автономија, кои исто така едногласно ги оценуваат како многу важни за 
непречено и ефикасно работење на универзитетите, се добива впечаток дека главниот 
акцент е ставен на финансиската автономија. Проблемите со кои се соочуваат јавните 
универзитети се најсилно детерминирани од слабата финансиска ситуација и од не-
можноста да остварат поактивна улога во одредувањето на јавното финансирање, како 
и од неможноста слободно да располагаат со вишоците средства стекнати преку пазар-
но работење, особено во делот на платите и вработувањето.
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закЛУЧоЦи и  
ПреПораки 

Истражувањето на универзитетската автономија во Република Северна Маке-
донија е спроведено во период кога одредбите на Законот за високото образование, 
донесен во мај 2018 година, сè уште не беа целосно имплементирани, па со тоа и го-
лем дел од новите решенија предвидени во Законот сè уште не се присутни во прак-
тиката. Имено, не се формирани клучните тела, како Националниот совет за високо 
образование и научно-истражувачка дејност и Агенцијата за квалитет во високото 
образование, согласно новиот Закон; не се донесени низа подзаконски акти кои тре-
ба да ги операционализираат одредбите од Законот; дел од универзитетите немаат 
статути усогласени со Законот, па следствено на тоа и нивните единици ги немаат до-
несено своите статути. Се работи за преоден период кој се рефлектира врз резулта-
тите на истражувањето, бидејќи перцепцијата изразена низ анкетите на академскиот 
кадар пред сè се темели на досегашните искуства кои произлегуваат од примената 
на претходните законски решенија. Ваквата состојба не го намалува значењето на 
истражувањето, бидејќи преку него се стекнува претстава за целината на прашањата 
поврзани со четирите сегменти на универзитетската автономија, преку нивниот трет-
ман во правното уредување кај нас и ставовите на академскиот и на раководниот ка-
дар на јавните универзитети во Република Северна Македонија во врска со нивната 
оствареност во практиката.

Трите досегашни студии на Европската универзитетска асоцијација (ЕУА) за 
универзитетската автономија во Европа покажуваат дека, во разгледуваниот период, 
за универзитетската автономија се карактеристични различни тенденции поврзани 
со поширокиот општествен и економски контекст во кој егзистираат високообразов-
ните системи. Во одреден број системи постојат тенденции за зголемување на опсегот 
на универзитетската автономија, кај други системи достигнатиот степен на универ-
зитетска автономија не е значително променет, но има и системи кај кои во значајни 
сегменти на универзитетската автономија се намалени со различни инструменти на 
државна интервенција. Ова покажува дека универзитетската автономија мора да биде 
предмет на постојан интерес на академската заедница, како и на нејзиното контину-
ирано залагање за проширување на границите на универзитетската автономија како 
основа за остварување на општествената мисија на универзитетите и зајакнување на 
нивниот институционален профил.

Студијата на ЕУА од 2017 година покажува дека не постојат системи кои подед-
накво успешно се рангираат во сите аспекти на универзитетската автономија, со ис-
клучок на Обединетото Кралство/Англија. Така, на пример, во однос на организаци-
ската автономија највисоко рангирано е Обединетото Кралство/Англија, а најниско 
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рангиран е Луксембург. Во однос на финансиската автономија, највисоко рангиран 
е Луксембург, а најниско рангирана е сојузната покраина Хесен во СР Германија. Кај 
кадровската автономија највисоко рангирана е Естонија, а најниско рангирана е Хр-
ватска, додека кај академската автономија највисоко рангирана е повторно Естонија, 
додека најниско рангиран е системот на франкофонската заедница во Белгија. Во од-
нос на четирите аспекти на автономијата, само системот во Обединетото Кралство/
Англија е рангиран во највисоката група во однос на сите аспекти, додека во три од 
четирите аспекти во највисоко рангираната група влегуваат системите во Финска 
(О/К/А), Естонија (О/К/А) и Луксембург(Ф/К/А).

Кога станува збор за Република Северна Македонија и нејзината позиција во 
системот за оценка на универзитетската автономија на ЕУА, поради сложениот систем 
на пондерирање беше невозможно да се изврши прецизно рангирање. Сепак, оцен-
ката на националниот систем, согласно поставените индикатори, укажува на тоа дека 
во Република Северна Македонија би била најдобро рангирана во однос на академ-
ската автономија и организациската автономија, послабо рангирана во однос на ка-
дровската автономија, и најслабо рангирана во однос на финансиската автономија.

Ваквиот сооднос помеѓу четирите аспекти на универзитетската автономија во 
државата се огледува во сите сегменти на истражувањето.

Организациската автономија, набљудувана преку законската рамка во која се 
остварува кај нас, бележи промени во повеќе сегменти кои во истражувањето на ЕУА 
се земени како индикатори за степенот на организациската автономија. Така, на при-
мер, во однос на начинот на избор на ректорот со новиот Закон за високото образо-
вание е извршена измена во системот со која целата академска заедница учествува 
во процесот на избор на ректор, што осигурува повисок степен на демократичност во 
начинот и во постапката за избор на ректор. Постапката за избор и разрешување на 
ректорот се спроведува во рамките на универзитетот, без вклучување на надвореш-
ни фактори. По однос на академските структури, Законот предвидува универзитетот 
самостојно да ги организира единиците во различни подрачја, а во случај на преста-
нок се остава можноста единица во негов состав да продолжи да работи од сопствени 
извори на финансирање на универзитетот. Исто така, универзитетите имаат право да 
основаат правни лица со непрофитен карактер, чијашто дејност е поврзана со вр-
шењето на дејноста на универзитетот. Овие законски решенија упатуваат на значи-
телен степен на организациска автономија. Подрачјето во кое постои можност за на-
тамошно надградување на системот е учеството на надворешни членови во органите 
на управување на универзитетот. Иако во Законот е предвидено формирање на уни-
верзитетски совет во кој има надворешни членови, тој има само надзорна функција, а 
надворешните лица ги поставува надворешен орган, а не универзитетот.

Перцепцијата за аспектите на организациската автономија кај академската за-
едница е дека тие се од исклучителна важност. Најголемо значење им се придава на 
аспектите поврзани со самостојноста во постапката за избор на раководните органи 
и тела на универзитетот и неговите единици (од 77% до 84%), а помал, иако сè уште со 
висок процент (од 55% до 60%) од испитаниците ги сметаат за многу важни прашања-
та за основањето правни лица, времетраењето и бројот на мандатите на ректорот и 
самостојноста во изборот на надворешните членови во органите на управување на 
универзитетот.
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Во остра спротивставеност со оценката за степенот на значење на овие прашања 
е перцепцијата на испитаниците за степенот на нивната оствареност, при што оценката 
за целосна оствареност на овие аспекти се движи во распонот од 17% до 26%. Ваквиот 
расчекор е последица на перцепцијата дека постои влијание врз раководствата на висо-
кообразовните установи од страна на властите, дека има практики на недоследно спро-
ведување на Законот, нетранспарентност во работењето, недоверба во работењето на 
раководните структури, прекумерно влијание на ректорската управа врз работењето на 
единиците и друго.

Според раководните структури на универзитетите, новиот Закон го намалува сте-
пенот на организациска автономија, преку намалување на траењето на мандатот на рек-
торот, начинот и постапката за избор на ректор, како и преку аспектот на уредување на 
академските структури поврзан со универзитетскиот сенат со кој не раководи ректорот. 
Тие сметаат дека надворешните членови на органите треба да бидат делегирани од са-
мите високообразовни установи. Само во однос на основањето на правните лица, рако-
водните органи сметаат дека е овозможен висок степен на самостојност во одлучувањето.

Во однос на организациската автономија, се забележува тренд кој е карактеристи-
чен за голем број од европските системи и се однесува на менување на улогата на надво-
решните лица во управувањето со универзитетите, при што не е ретка појавата на рако-
водни тела и бордови во кои учествуваат и надворешни лица, кои во најголем број случаи, 
се избрани или предложени од самите универзитети. Во овој сегмент останува простор 
за натамошно истражување во врска со модалитетите на учество на надворешни лица во 
управувањето на универзитетите кај нас, што би овозможило симултано отворање на уни-
верзитетот кон стопанството и кон пошироката јавност, како и воведување нови практики 
во управувањето.

Финансиската автономија е аспект на севкупната универзитетска автономија кој е 
оптоварен со значителен број ограничувања што го отежнуваат работењето на универ-
зитетите. Може да се каже дека токму во рамките на финансиската автономија универ-
зитетите ги чувствуваат најголемите негативни последици од системските решенија во 
Законот за високото образование и законите кои го регулираат финансиското работење.

Република Северна Македонија спаѓа во групата земји во кои финансирањето од 
буџетот се врши по ставки, што во рамките на разгледуваните системи е случај само уште 
во Србија. Јавното финансирање на универзитетите се обезбедува од буџетот, врз осно-
ва на предлог на Националниот совет, кој се темели на годишните финансиски планови 
на високообразовните установи. За користење на средствата буџетските корисници дос-
тавуваат финансиски планови по квартали до Трезорот, кој ја определува динамиката на 
реализација на средствата. 

Според Извештајот на ЕУА, најголем број од разгледуваните системи дозволуваат 
универзитетите да го задржат евентуалниот вишок средства од јавното финансирање, без 
или со одредени ограничувања за нивно трошење. Оваа практика не е дозволена само 
во три земји, а таков е случајот и кај нас. Средствата од јавното финансирање мора да се 
реализираат во тековната година.

Согласно Законот за високото образование, високообразовните установи са-
мостојно располагаат со сопствените приходи, но тие исто така се дел од трезорското 
работење, што го усложнува нивното користење. Овие средства можат да се акумулира-
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ат и да се префрлаат во наредната година, а ограничување постои само кај средствата 
од партиципациите, при што 40% од износот на овие средства високообразовните уста-
нови треба да вложат во развој на високообразовната и научно-истражувачката дејност.

За разлика од поголемиот дел системи во кои, без или со одредени рестрикции, 
универзитетите можат да зајмуваат средства, кај нас не е дозволено финансирање на 
универзитетите со користење заеми и кредити. 

Правото на универзитетите самостојно да купуваат, продаваат и да градат објекти 
е поврзано со нивната слобода да ја определат сопствената институционална страте-
гија. Кај нас е дозволено високообразовните установи да се сопственици на недвижен 
имот, но постои ограничување во врска со користењето на средствата добиени од про-
дажбата на имотот, за што мора да има согласност од страна на Владата.

Во однос на финансирањето кое е резултат на воведувањето партиципација и 
школарина за студирање, Македонија спаѓа во системите во кои горната граница до 
која може да се движат надоместоците ја утврдува надворешен орган. Износите за пар-
тиципација и школарина ги утврдува Националниот совет и тие се однесуваат на првиот 
циклус студии, додека надоместоците за вториот и третиот циклус студии ги утврдуваат 
универзитетите.

Од изнесеното е очигледно дека во речиси сите сегменти преку кои се оценува 
степенот на финансиска автономија, кај нас постојат рестрикции кои го обременуваат 
финансиското работење на високообразовните установи и ја отежнуваат реализацијата 
на активностите поврзани со нивната дејност.   

Според перцепцијата на учесниците во анкетата, индикаторите за финансиска-
та автономија се „многу“ или „прилично важни“ со над 90% од одговорите, со исклучок 
на индикаторот за земање на заеми и кредити, кој за многу важен го сметаат само 34%. 
Како и кај организациската автономија и во случајот на финансиската автономија пер-
цепцијата за оствареноста на овие аспекти на финансиската автономија кај повеќе од 
половината (50% – 70%) е дека тие се само „делумно остварени“ или „неостварени“.

Како причина за ваквата состојба се наведува фактот дека универзитетите не-
маат можност самостојно да ја утврдуваат школарината, дека трезорското работење ја 
ограничува слободата на користење на сопствените средства, и дека посебен проблем 
претставува спроведувањето на процесот на јавни набавки, кој во одредени ситуации го 
отежнува работењето на факултетите. Посочена е и несоодветната политика на финан-
сирањето на јавното високо образование од страна на Владата. Во анкетата, исто така, 
е укажано и на нетранспарентното и ненаменско трошење на средствата од страна на 
раководните органи.

Во однос на аспектите на финансиската автономија, во голема мера коинциди-
раат ставовите на раководните лица и на учесниците во анкетата кои имаат заеднички 
став за несоодветноста на постојните решенија за јавното финансирање и финансиско-
то работење на високообразовните установи.

Раководните лица предлагаат за надминување на постојната неповолна состојба 
да се конципира модел на финансирање на дејноста врз основа на реалните трошоци 
на студирањето, јавните универзитети да не се третираат како другите буџетски корис-
ници и да им се овозможи слободно да располагаат со сопствените средства, државата 
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да издвои повеќе средства за зајакнување на материјалната основа на јавните универ-
зитети и да се зголеми процентот од БДП што се издвојува за научно-истражувачка деј-
ност.

Во Извештајот на ЕУА се наведува дека во многу од разгледуваните системи, еко-
номската нестабилност и мерките за штедење во текот на изминатите години директно 
се одразила на финансирањето на универзитетите. Во некои системи тоа се рефлек-
тирало врз поголем степен на контрола или рестрикции во финансирањето, додека во 
други универзитетите биле стимулирани да бараат нови извори на финансирање. Се-
пак, во сите досегашни истражувања, ЕУА го афирмираше ставот дека само соодветното 
јавно финансирање може да гарантира долгорочно одржливо финансирање на висо-
кообразовните установи, кое е основа за реализација на нивната мисија.

Кадровската автономија во Законот за високото образование е начелно утврде-
на преку одредбата дека високообразовните установи се автономни во одлучувањето 
за потребата за вработување или ангажирање лица како наставен кадар, во изборот на 
овие лица и во дефинирањето на условите за вработување и ангажман во согласност со 
Законот. Сепак, во практиката јавните високообразовни установи се среќаваат со про-
цедури кои го ограничуваат ова право. Од тие причини, по финансиската, кадровската 
автономија е сегментот кој најмногу ја еродира универзитетската автономија.

Во сегментот на вработувањето на наставниот и ненаставниот кадар, универзи-
тетите се среќаваат со процедура во која мора да добијат одобрение од надворешен 
орган, односно од матичното министерство и од Министерството за финансии. Оваа 
процедура се однесува не само на новите работни места, туку и на испразнетите работ-
ни места за кои веќе биле планирани средства во буџетот, што го прави ограничувањето 
апсурдно и насочено кон намалување на обемот на универзитетската автономија.

Слични процедури кои вклучуваат надворешни органи постојат и при исплата-
та на платите. Имено, Министерството за образование, врз основа на индивидуалните 
пресметки добиени од високообразовните установи пред поднесувањето на барањата 
за плаќања за исплата на плати, доставува барање за одобрување средства за плати до 
Министерството за финансии, кое ги содржи бројот на вработените, структурата по ква-
лификации и другите потребни податоци. Ова барање мора да биде во согласност со 
одобрениот буџет по потпрограми и да се достави до Министерството за финансии. По-
крај утврдениот износ за плати, кој се покрива од буџетот, одделни универзитети, како и 
единици на високообразовните установи, со дел од сопствените приходи учествуваат во 
зголемување на платите, што во услови на ограничен износ на партиципацијата и шко-
ларината, како и на финансирање кое не се базира на реалните трошоци на студирање, 
создава услови за нееднаков надомест за ист обем на работа.

Унапредувањето во звања и отпуштањето на кадар како дел од кадровската авто-
номија, во голема мера е делегирано како право на високообразовните установи, при 
што за ненаставниот кадар се користат одредбите од Законот за работните односи и ко-
лективниот договор.

Резултатите од анкетата покажуваат дека и кај кадровската автономија над 90% 
сметаат дека станува збор за „многу важно“ или „прилично важно“ прашање. Во од-
нос на перцепцијата за степенот на оствареност на индикаторите, речиси две третини 
од испитаниците сметаат дека самостојноста во одлучувањето за висината на платите 
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е „делумно остварена“ или „неостварена“. Иако кај другите индикатори процентот на 
испитаници кои одговориле дека се целосно или претежно остварени изнесува околу 
50%, во анкетата е укажано на погоре споменатите состојби во однос на вработувањата 
и наградувањето на трудот, како пречки во остварувањето на кадровската автономија.

И за раководните лица остварувањето на кадровската автономија е многу важно 
за побрз развој и унапредување на квалитетот на високообразовните установи. За по-
добрување на состојбата, тие сметаат дека треба да се изработат нови мерила и крите-
риуми за определување на потребниот број наставен и ненаставен кадар за нормално 
функционирање на високообразовните установи, непречено пополнување на потреб-
ните работни места и напуштање на практиката висината на платата да се поврзува со 
одобренија од неколку министерства.      

Во однос на индикаторите за академска автономија, Законот за високото обра-
зование од 2018 година воведе новина со која Владата донесува одлука само за бројот 
на студентите чиешто студирање се финансира од буџетот, додека за бројот на студенти 
надвор од оваа квота одлучуваат високообразовните установи во рамките на бројот ут-
врден со акредитацијата. Ова позитивно влијае на зголемување на степенот на академ-
ската автономија во определувањето на бројот на студенти. Покрај ова, освен општите 
услови, критериумите и постапката за прием на нови студенти се во ингеренција на ви-
сокообразовната установа.

Воведувањето нови студиски програми и можноста да се дизајнира содржината 
на студиските програми се уредени со законски и подзаконски акти кои ги утврдуваат 
општите услови што тие треба да ги исполнуваат, додека новите студиски програми тре-
ба да добијат акредитација и одобрение за почеток со работа, што согласно новиот Закон 
го издава Агенцијата за квалитет во високото образование, а не ресорното министер-
ство. Истата постапка се спроведува и за постоечките студиски програми, и тоа на секои 
пет години. 

 Начинот на кој Законот го уредува прашањето за избор на јазикот на кој се одвива 
наставата ја одразува мултикултурната реалност на државата. Со утврдувањето на мини-
малниот број студиски програми во рамките на универзитетот што треба да се изведу-
ваат на англиски јазик се отвора можноста за континуирано зголемување на бројката на 
овие студиски програми, како алатка за зголемување на атрактивноста на универзитети-
те на меѓународниот образовен „пазар“.

Согласно Законот, системот за избор на механизми и обезбедувањето квалитет кај 
нас е поврзан со Агенцијата за квалитет и со нејзините одбори за акредитација и евалу-
ација, која е единствена национална агенција овластена за спроведување на процесите 
на акредитација и евалуација. Сепак, освен овој задолжителен процес поврзан со ба-
рањата за обезбедување квалитет, високообразовните установи се слободни да изберат 
и други агенции или тела кои можат да извршат евалуација за нивните потреби.

Во однос на академската автономија, резултатите покажуваат дека индикаторите 
поврзани со самостојноста при приемот на нови студенти, воведувањето нови студиски 
програми и слободата во определувањето на структурата и содржината на студиските 
програми се најзначајниот дел од академската автономија, со над 90% одговори во гра-
фите „многу важно“ и „претежно важно“. За разлика од другите индикатори, степенот на 
оствареност во случајот на академската автономија во висок процент покажува поврза-
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ност со одговорите „целосно“ и „претежно остварена“, и тој се движи над 50%. Во однос 
на слободата во определувањето на структурата и содржините на студиските програми 
речиси 80% сметаат дека е „целосно“ или „претежно остварена“.

 Исто така, раководните тимови придаваат голема важност на академската автоно-
мија, но освен во делот на утврдувањето на бројот на студентите на одделните студиски 
програми, тие немаат поголеми забелешки на ситуациите во кои одредени аспекти на 
академската автономија се регулираат делумно од страна на надворешни тела.

Користејќи ја методологијата применета од ЕУА во испитувањето на статусот на 
универзитетската автономија во Европа, ова истражување укажа на повеќе клучни аспе-
кти каде се потребни нови решенија за да се зголеми нивото на универзитетската авто-
номија во Република Северна Македонија. Пред сè, ова се однесува на финансиската и 
на кадровската автономија. 

Во рамките на проблемите поврзани со финансиската автономија на високооб-
разовните установи, потребно е да се отвори можноста тие, без ограничувања, да рас-
полагаат со сопствените средства. Исто така, треба да се разгледа можноста буџетските 
средства да се распределуваат во пошироки категории, кои ќе им овозможат на високо-
образовните установи поголема слобода во располагањето со овие средства. Во случај 
кога како резултат на рационалното трошење на средствата високообразовните устано-
ви ќе остварат вишок од добиените буџетски средства, треба да се остави можноста ис-
тите, под одредени услови, да се префрлат во следната година и да се трошат на актив-
ности поврзани со унапредување на дејноста.

Уште една невралгична точка во сегментот на финансиската автономија е пра-
шањето за финансирањето на наставата, кое не се темели на природата и на специфи-
ките на наставата и реалните трошоци за нејзиното изведување. Во оваа смисла, неоп-
ходно е воспоставување систем на мерила што ќе овозможи поправична дистрибуција 
на буџетските средства меѓу високообразовните установи и нивните единици.

Во однос на кадровската автономија, поради континуираното стареење и намалу-
вање на бројот на наставниот кадар, треба да се елиминираат или да се релаксираат 
ограничувањата што постојат за вработување на веќе утврдениот потребен кадар. Ис-
товремено, тоа ќе значи и елиминација на можноста за посредно влијание од страна на 
власта врз изборот на кадарот. 

Во рамките на кадровската автономија треба да се промени линеарниот модел на 
определување на платите и нерамноправноста што се создава врз таа основа помеѓу ли-
цата со исти наставни звања и оптовареност. Треба да се воведат корективни механизми 
кои, во случаите на значителна диспропорција во можноста да се остварат значителни 
средства врз основа на партиципацијата и школарината, ќе обезбедат битно намалување 
на разликите во наградувањето за вложениот труд.

Во рамките на организациската автономија треба да се испитаат начините на 
вклучување надворешни лица избрани или предложени од универзитетите во телата за 
управување и да се проценат придобивките од таквото решение.

Кај академската автономија, исто така, постои простор за подобрување, особе-
но во сегментот на обезбедување квалитет. Преку Агенцијата за квалитет треба да се 
овозможи инволвирање на разни агенции кои се членови на Европската асоцијација за 
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обезбедување квалитет во високото образование (ENQA), во смисла на алтернативен 
начин на акредитација на студиските програми и на надворешна евалуација.

Новите решенија треба да се тестираат пред да прераснат во законска норма, 
а во повеќе сегменти системот треба да нуди алтернативни решенија, заради тоа што 
видовите, организацијата, големината и традицијата на високообразовните установи во 
Македонија во значителна мера се разликуваат, па не секогаш унифицираното реше-
ние е најдобро за сите.

Република Северна Македонија не учествувала во трите досегашни истражувања 
на ЕУА за универзитетската автономија. Таа мора да се приклучи на процесот заради 
значителните придобивки што произлегуваат од него. Пред сè, вклучувањето овозмо-
жува целосен увид и учество во процедурите на истражувањето, директно запознавање 
со перформансите на различните системи и можност да се искористат искуствата на 
другите во околностите кои кореспондираат со нашите.

Напорите за проширување на универзитетската автономија се секогаш поврзани 
со зголемувањето на степенот на одговорност на високообразовните установи. Реали-
зирањето на зголемениот степен на автономија претпоставува зголемен степен на од-
говорност во врска со буџетот, раководењето, кадарот, студентите, наставниот процес, 
истражувањето и другите аспекти на високообразовната дејност.

Зголемениот степен на универзитетска автономија произлегува од континуира-
ното залагање и активниот дијалог во самите високообразовни установи, помеѓу раз-
личните високообразовни установи и помеѓу нив и власта. Постигнување на целта во ус-
лови на зголемена автономија на универзитетите е можно само доколку постои доверба 
помеѓу страните во дијалогот и заедничка цел за унапредување на високообразовната 
дејност.  






