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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75, ставови 1, 2 од Уставот на Република Северна Македонија, 
претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на 
Република Северна Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУБВЕНЦИОНИРАН 
СТУДЕНТСКИ ОБРОК

Се прогласува Законот за субвенциониран студентски оброк,
што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 

5 февруари 2020 година.
 

Бр. 08-1165/1  Претседател на Република
5 февруари 2020 година Северна Македонија,

Скопје Стево Пендаровски, с.р.
                               

Претседател
на Собранието на Република

Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.

ЗАКОН ЗА СУБВЕНЦИОНИРАН СТУДЕНТСКИ ОБРОК

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Предмет

Член 1
Со овој закон се уредува правото на студентите за субвенциониран студентски оброк  

како и начинот и критериумите за субвенционирање.

Дефиниции

Член 2
Одделни поими употребувани во овој закон го имаат следново значење:
1) „субвенциониран студентски оброк“  е финансиска поддршка во износ од 120 денари 

што студентот ја добива од Министерството за образование и наука за купување 
приготвена храна;

2) „корисници на субвенциониран студентски оброк“ се редовните студенти на 
додипломските студии на државните и приватните универзитети, државјани на Република 
Северна Македонија и

3) „давател на субвенциониран студентски оброк“ е правно лице со кое 
Министерството за образование и наука има склучено договор. 
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Член 3
(1) Стручно - организациските работи при субвенционирање на студентскиот оброк,  

надзорот, рационалноста и ефективноста во користењето на средствата ги извршува 
Министерството за образование и наука (во натамошниот текст: министерството).

(2) За изведување на  стручно - организациските работи од ставот (1) на овој член, во 
министерството со посебен акт се формира Одделение  за субвенциониран студентски 
оброк (во натамошниот текст: одделението).

Член 4
(1) Министерството склучува договор врз основа на јавен оглас за избор на даватели на 

субвенциониран студентски оброк кои ги исполнуваат следниве критериуми:
1) да се регистрирани согласно со Законот за угостителската дејност или продавници 

согласно со Законот за трговија;
2) да поседуваат сертификат од независна институција за имплементиран НАССР 

систем;
3) цената на храната за која се користи субвенциониран студентски оброк е за најмалку 

10% пониска од цената при редовна продажба на истата;
4) субвенционираниот студентски оброк, давателите на субвенциониран студентски 

оброк го приготвуваат и го ставаат во промет согласно со Правилник за стандардите за 
исхрана и оброци на студентите.

(2) Јавниот оглас од ставот (1) на овој член министерството го објавува во два дневни 
весника кои се издаваат на територијата на Република Македонија, од кои едниот се 
издава на јазик којшто го зборуваат најмалку 20% од населението, а е различен од 
македонскиот јазик.

(3) Давателите на субвенциониран студентски оброк до министерството доставуваат 
пријава за исполнетост на критериумите од ставот (1) на овој член. 

(4) Доколку се исполнети критериумите од ставот (1) на овој член, министерството 
склучува договор со давателот на субвенциониран студентски оброк во рок од 15 дена од 
доставувањето на пријавата.

(5)  Формата и содржината на пријавата од ставот (3) на овој член ги пропишува 
министерот за образование и наука, во рок од  девет месеци од влегувањето во сила на 
овој закон.

(6)  Формата и содржината на Правилникот од ставот (1) точка 4) на овој член ги 
пропишува министерот за образование и наука.

II. НАЧИН НА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ

Член 5
(1) Субвенционирањето на студентски оброк се врши во точно утврдени периоди од 

годината и месецот и во точно утврдено време од денот, кај регистриран давател на 
субвенциониран студентски оброк.

(2)  Плаќањето на услугата кај регистриран давател на субвенциониран студентски 
оброк од ставот (1) на овој член, корисникот го врши преку дигитална картичка или 
мобилен телефон.

(3) Корисниците имаат право услугата да ја користат од понеделник до петок во период 
од 08:00 до 20:00 часот.

(4) Доколку корисникот на субвенциониран студентски оброк во периодот од ставот (3) 
на овој член не го искористи правото на субвенционирање на студентски оброк, износот 
од субвенциониран студентски оброк не му се префрла во наредниот ден.
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(5) Правото за субвенциониран  студентски оброк корисникот не може да го остварува 
во периодот  од 1 јули до 14 септември во  годината во која се стекнал со правото на 
субвенционирање на студентски оброк, како и за време на  државни, верски празници и 
неработни денови. 

(6) Правото на субвенциониран студентски оброк корисникот не може да го користи 
два последователни дена кај  ист давател на субвенциониран студентски оброк, освен во 
средините каде што има само еден давател на услугата.

Член 6
(1) Дизајнот и печатењето на дигиталните картички согласно со Законот за јавните 

набавки гo врши министерството.
(2) Договорот за користење на правото на субвенциониран студентски оброк преку 

мобилен телефон, во постапка за јавна набавка согласно со Законот за јавни набавки и 
други прописи од областа на јавните набавки го склучува министерството со економскиот 
оператор кој треба да обезбеди услови за регистрирање на дадената услуга од давателите 
на субвенциониран студентски оброк.

Член 7
(1) Висината на субвенцијата за студентски оброк изнесува вкупно 120 денари дневно 

врз основа на начин и постапка уредени со овој закон.
(2) Начинот на издавање на фискална сметка при користење на субвенциониран 

студентски оброк со подзаконски акт го пропишува министерот за финансии.

Член 8
Субвенционирањето на студентскиот оброк се врши од средствата од Буџетот на 

Република Северна Македонија кои се користат само за таа намена.

Член 9
(1) Корисници на субвенциониран студентски оброк се редовни студенти на 

додипломски студии на државните и приватните универзитети, државјани на Република 
Северна Македонија, кои:

а) не се во редовен работен однос;
б) не се регистрирани како индивидуални земјоделци и 
в) немаат месечен приход по кој било основ поголем од минималната нето-плата во 

Републиката за тековната година.
(2) Веродостојноста на податоците од ставот (1) на овој член студентот ја потврдува со 

изјава за точност на внесените податоци која ја доставува до студентската служба на 
факултетот, при запишување во тековната академска година.

(3) Формата и содржината на изјавата од ставот (2) на овој член ја пропишува  
министерот за образование и наука  во рок од девет месеци од денот на влегувањето во 
сила на законот.

(4) Начинот и условите во постапката за пријавување за корисници на субвенциониран 
студентски оброк со подзаконски акт ја пропишува министерот за образование и наука.

Член 10
(1) Регистрирањето на корисници на субвенциониран студентски оброк се врши со 

пополнување на посебна пријава за упис која студентот ја поднесува при запишување во 
тековната академска година, а со која се врши пријавување и на телефонскиот број на 
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студентот и негово внесување во системот. Пријавата  содржи согласност за користење на 
личните податоци на подносителот и од членовите на семејството (родители, старатели 
или брачен другар) како и изјава за точност на внесените податоци во неа.  

(2) Студентската служба на факултетот пријавите за стекнување со право на 
субвенциониран студентски оброк ги обработува електронски со внесување на податоците 
од пријавата во електронски формат и во рок од три дена од завршување на рокот за 
аплицирање на студентите ги доставува до министерството во електронска и хартиена 
форма кон кои приложува  потврда за редовен студент на прв циклус на студии на високо 
образовните установи во Република Северна Македонија. 

(3) Одделението за студентите кои аплицирале и ги исполнуваат условите да се стекнат 
со правото на субвенциониран студентски оброк, води електронска евиденција за 
податоците и изјавите од членот 9 ставови (1) и (2) од овој закон и пријавата од ставот (1) 
на овој член.

(4) Формата, содржината и образецот на пријавата за стекнување со правото на 
субвенциониран студентски оброк од ставот (1) на овој член ја пропишува министерот за 
образование и наука.

Член 11
(1) Одделението од членот 3 став (2) од овој закон со цел да овозможи остварување на 

правото на субвенциониран студентски оброк води електронска евиденција на 
корисниците на правото на субвенциониран студентски оброк, во која се обработуваат 
следниве лични податоци:

- лично име на корисникот, 
- ЕМБГ,
- бројот на мобилен телефон, кога студентот го користи правото на  субвенциониран 

студентски оброк со користење на мобилниот телефон,
- е-mail адреса или број на мобилен телефон за известување за правото на користење и 

начинот на работа на системот на субвенциониран студентски оброк врз основа на 
согласност на корисникот на субвенциониран студентски оброк,

- периодот во кој студентот го има правото на субвенциониран студентски оброк,
- бројот на субвенционирани оброци, на кои студентот има право месечно и 
- бројот на субвенционирани оброци, кои биле искористени кај поединечен давател во 

определен месец.
(2) Одделението го испишува лицето од евиденцијата на корисници на субвенциониран 

студентски оброк кога ќе утврди дека повеќе не ги исполнува условите за користење на 
субвенциониран студентски оброк.

(3) Одделението исто така води евиденција на даватели на субвенциониран студентски 
оброк, во која се обработени следниве податоци:

- назив и седиште  на правното лице,
- лично име и телефонски број на одговорното лице во правното лице,
- број на субвенционирани студентски оброци во определен месец и
- евиденција на вкупните месечни пресметки (фактури) на субвенциониран студентски 

оброк.
(4) Давателот на субвенционираниот студентски оброк дневно и месечно води 

евиденција за вкупниот број и вредноста на искористени субвенционирани студентски 
оброци.

(5) За податоците од евиденцијата  од ставот (4) на овој член давателот на 
субвенционираниот студентски оброк најдоцна до 15 во тековниот месец за претходниот 
месец го известува одделението.
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Член 12
(1) Надзорот над спроведувањето на правото на субвенциониран студентски оброк 

вклучува особено проверка на наменското и рационалното користење на буџетските 
средства во согласност со овој закон и прописите донесени врз основа на него, како и 
надзор над извршувањето на договорите склучени со давателите на субвенциониран 
студентски оброк.

(2) Надзорот од ставот (1) на овој член го врши одделението во министерството, 
согласно со закон.

(3) Ако при надзорот над работата на давателите на субвенционираниот студентски 
оброк се утврдат прекршоци, одделението може да изрече:

- писмена опомена, 
- забрана за спроведување на субвенциониран студентски оброк за период од најмалку 

еден месец, а најмногу за шест месеци и
- раскинување на договорот со давателот на субвенциониран студентскиот оброк.
(4) Писмена опомена се изрекува ако кај давателот на субвенциониран студентски 

оброк прв пат се утврди прекршок.
(5) Забрана за спроведување на правото на субвенциониран студентски оброк за време 

од најмалку еден, а најмногу шест месеци се изрекува, ако кај давателот е повторно 
утврден два пати исти прекршок. Во зависност од тежината на прекршокот, се одредува и 
времетраење на санкцијата од ставот (3) на овој член.

(6) Раскинување на договорот со давателот на субвенциониран студентски оброк се 
врши од страна на министерството тогаш кога прекршокот е утврден по трет пат, односно 
кога во спроведувањето на договорот се утврди дека давателот не ги исполнува и 
основните услови од договорот за обезбедување на субвенциониран студентски оброк. 

Член 13
Министерот за образование и наука со подзаконски акт подетално го уредува 

спроведувањето на правото на субвенциониран студентски оброк, плаќање на 
субвенцијата, водењето на евиденција и известување, како и надзорот над 
субвенционираниот студентски оброк.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 14
Подзаконските акти  утврдени во овој закон ќе се донесат во рок од девет месеци од 

денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 15
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“, а ќе започне да се применува од 15 септември 2021 година.


