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Врз основа на член 110, став 1, точка 1 од Законот за високото образование (“Сл. весник 

на РМ“ бр. 82/2018), Наставничкиот совет на Меѓународна висока школа за архитектура 

и дизајн, на својата 7-ма седница одржана на 26.10.2018 година, го донесе следниот 

 

С Т А Т У Т 
на  

 

МЕЃУНАРОДНА ВИСОКА ШКОЛА ЗА АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН 

 

1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ  

 

Предмет на уредување  

Член 1 
 

Со овој Статут се уредуваат: статусот, називот, начинот на вршење на 

високообразовната дејност, внатрешната организација, овластувањата, начинот на работа 

и други прашања од значење за вршење на високообразовната дејност на Меѓународна 

висока школа за архитектура и дизајн (во натамошниот текст: Висока школа), како 

единица во состав на Универзитетот Американ Колеџ Скопје - Скопјe (во натамошниот 

текст: Универзитет).  

За прашањата кои што не се регулирани со овој Статут се применуваат одредбите од 

Законот за високото образование, Статутот и другите акти на Универзитетот.  

 

2. СТАТУС НА ВИСОКАТА ШКОЛА 

 

 Член 2 
 

Високата школа е единицa во рамки на Универзитетот.  

Високата школа е седма според старешинство меѓу единиците на Универзитетот.   

 

3. НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА ВИСОКАТА ШКОЛА 

 

Член 3 
 

Високата школа работи под назив: Меѓународна висока школа за архитектура и 

дизајн, Универзитет Американ Колеџ  Скопје – Скопје. 

Скратениот назив на Високата школа е: МВШАД. 

Називот на Високата школа на англиски јазик е: International School for Architecture 

and Design. 

Скратениот назив на Високата школа на англиски јазик е: ISAD. 

Седиштето на Високата школа е во Скопје, на Ббул. “3-та Македонска бригада“ 

бр.60, Скопје.  

 

4. ДЕЈНОСТ НА ВИСОКАТА ШКОЛА 

 

Член 4 
 

Високата школа врши високообразовна, односно уметничка дејност во научно поле 

2 – техничко –технолошки науки, научни подрачја 201- Архитектура, урбанизам и 

планирање и научно поле 6 – хуманистички науки, подрачје 607 – ликовна уметност. 
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Член 5 
 

Високата школа ја организира и ја остварува високообразовната, научно-

истражувачката и применувачката високо-стручна дејност како единствен процес.  

Вo рамки на својата високостручна дејност, Високата школа:  

- врши високообразовна, научноистражувачка и применувачка дејност, во една или 

повеќе научни и стручни дисциплини во рамките на Универзитетот и по 

овластување надвор од Универзитетот и се грижи за нивниот развој; 

- остварува меѓународна соработка со сродни високообразовни и научни установи 

согласно со Статутот на Универзитетот и Законите; 

- организира конгреси, конференции, симпозиуми и други научни и стручни собири, 

како и теренска настава во земјата и во странство, согласно со Статутот на 

Универзитетот; 

- врши и други работи утврдени со закон, Статутот и другите акти на Универзитетот.  

 

5. ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ВИСОКАТА ШКОЛА 

 

Член 6 
 

Органи на Високата школа се: 

- Наставнички совет; 

- Директор и 

- Управа на високата школа. 

 

Наставнички совет 

Член 7 
 

Наставничкиот совет е стручен орган на Високата школа. 

Наставничкиот совет на Високата школа го сочинуваат професорите, вишите 

предавачи и предавачите. 

Право да присуствуваат на седниците на Наставничкиот совет имаат и останатите 

наставници, соработници, лаборанти и експерти од практика кои предаваат на Високата 

школа, како и претставници на студентите избрани од студентското собрание на Високата 

школа. 

 

Надлежност на Наставничкиот совет 

Член 8 
 

Наставничкиот совет: 

- донесува Статут на Високата школа, по претходна согласност на Универзитетскиот 

сенат и Одборот на директори на основачот на универзитетот; 

- донесува план за работа  на Високата школа, во огласност со Стратешкиот план на 

Универзитетот, а по претходно добиена согласност од Ректорската управа; 

- утврдува еден или повеќе кандидати за директор и му ги доставува на ректорот, а 

по преходно добиена согласност од Одборот на директори на основачот на 

универзитетот; 

-    донесува правилници, одлуки и заклучоци од негова надлежност, дава препораки, 

разгледува информации и соопштенија, зазема ставови по одделни прашања и дава 

предлози и мислења за одделни прашања кои се од негова надлежност; 
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- врши други работи утврдени со закон и статут на УАКС. 

 

Седници на Наставничкиот совет  

Член 9 
 

Наставничкиот совет работи на седници.  

Седниците се одржуваат задолжително еднаш во месецот.  

Седниците на Наставничкиот совет се одржуваат во термин предвиден со планот 

за работа на Универзитетот. 

Наставничкиот совет може да одржува свечени седници по повод јубилеи, 

прослави или комеморативни седници во соодветни случаи. 

Доколку тоа е потребно, Високата школа може да држи заеднички седници со два 

или повеќе наставно - научни совети, односно наставнички совети на други единици на 

Универзитетот. 

Во работата на Наставничкиот совет учествуваат и: 

- генералниот секретар на универзитетот или секретарот на високата школа и 

- одговорниот службеник во службата за студентски прашања, а по потреба и 

одговорниот службеник за вмрежување и одговорниот службеник за Центарот за 

кариера и меѓународна сорабока на Универзитетот и 

- претставник на студентите. 

 

Член 10 
 

Седниците на Наставничкиот совет ги свикува и со нив раководи Директорот на 

Високата школа, а  во негово отсуство заменик директорот или најстариот наставник. 

Седниците на Наставничкиот совет се свикуваат со покана за седница која се 

испраќа во електронска форма до сите членови на наставничкиот совет и која содржи: 

датум, место, ден, време на одржување на седницата, предлог на дневен ред со придружни 

материјали по прашањата што се предлагаат за дневниот ред за таа седница. 

 

Директор 

Член 11 
 

Директорот е раководен орган на Високата школа. 

Директорот ја претставува Високата школа во земјата и во странство во доменот на 

образованието, а во согласност со Статутот на Универзитетот.  

Вршењето на должноста декан е неспојливо со вршењето на друга државна функција 

или функција во политичка партија.  

 

Надлежност на директорот 

Член 12 
 

Во рамките на вршењето на својата раководна функција, Директорот:  

- ги извршува одлуките и заклучоците на Сенатот и Ректорот на Универзитетот;  

- предлага план за работа на Високата школа; 

- ги спроведува овластувањата пренесени од Ректорот согласно со Статутот на 

Универзитетот;  

- врши и други работи согласно со закон и Статутот на Универзитетот.  

Директорот е должен, најмалку еднаш во годината до Наставничкиот совет и до 

Ректорот на Универзитетот да поднесува извештај за својата работа.  
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Директорот е одговорен за законитоста и статутарноста на работата на органите на 

Високата школа и има право и должност да запре од извршување општ акт и одлука на 

тие органи за кои смета дека не се во согласност со законот, Статутот на Универзитетот, 

овој Статут и со другите акти на Универзитетот и на Високата школа и за тоа го известува 

Ректорот, кој донесува одлука по спорното прашање.  

Директорот може дел од своите овластувања да пренесе на заменик директорот и на 

други лица со посебни овластувања и одговорности, со претходна согласност на ректорот 

на Универзитетот. 

 

Избор на директор 

Член 13 
 

Наставничкиот совет на Високата школа, со мнозинство од вкупниот број гласови 

на членовите на советот, утврдува еден или повеќе кандидати за директор и му ги 

доставува на Ректорот.  

Врз основа на доставените предлози, а по претходна согласност од Одборот на 

директори на основачот на универзитетот, Ректорот именува директор на Високата школа.  

Именувањето на директорот стапува во сила со денот на потврдување на изборот 

од страна на Универзитетскиот сенат. 

 

Член 14 
 

Директор на Високата школа се избира за време од три години, со право на уште 

еден избор. 

Директор на Високата школа се избира од редот на професорите на единицата, а 

доколку не се избере од нив, се избира од редот на вишите предавачи, односно 

предавачите. 

 

Разрешување на директор 

Член 15 
 

На Директорот функцијата му престанува и пред истекот на мандатот ако:  

- биде разрешен; 

- поднесе оставка; 

- му престанал работниот однос; 

- во други случаи предвидени со Закон и Статутот на Универзитетот.  

Директорот на Високата школа може да биде разрешен согласно Законот за високо 

образование и Статутот на Универзитетот. 

Ако на Директорот му престанала функцијата пред истекот на мандатот, до изборот 

на нов декан, Ректорот назначува в.д. Директор согласно Статутот на Универзитетот. 

 

Заменик директор 

Член 16 

 

Директорот може да го овласти заменик директорот за вршење на дел од неговите 

надлежности, права и обврски.  

Заменик директорот се избира од наставничкиот совет на предлог на директорот 

за покривање на дејностите на високата школа во посебни области и тоа: за настава, за 

научно–истражувачка работа, за меѓународна соработка и други области.  
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Вршењето на должноста заменик директор е неспојливо со вршењето на друга 

државна функција или функција во политичка партија. 

 

Управа на Високата школа 

Член 17 

 

Управата на високата школа е орган на управување на Високата школа што се 

состои од најмалку 5 (пет), а најмногу од 15 (петнаесет) члена. 

Управата на високата школа ја сочинуваат директорот, заменик директорот и 

професори, виши предавачи, односно предавачи, избрани на тајни и непосредни избори 

од страна на членовите на наставничкиот совет за период од три години со право на еден 

реизбор и најмалку еден член избран од студентско собрание на високата школа. 

Управата на високата школа ја свикува и со седниците претседава Директорот. 

Управата на високата школа во рамките на својата надлежност: 

- се грижи за остварување на дејноста и развојот на Високата школа и за односите 

со пошироката општествена заедница и државните органи; 

- ги подготвува и ги предлага актите и материјалите за прашања кои се во 

надлежност на Наставничкиот совет;  

- врши и други работи определени со закон. 

За работењето на Управата на високата школа се води записник. 

 

Кластер на деловниот совет - Одбор за соработка и доверба со јавноста  

Член 18 

 

Со цел подобрување на соработката со членови на деловниот совет, Високата 

школа може да формира кластер, односно Одбор за доверба и соработка со јавноста. 

Кластерот се состанува најмалку еднаш во семестар.  

На седниците на кластерот редовно се разгледуваат: 

- реализацијата на праксите на кои се упатуваат студентите; 

- предлози за измени и дополнувања на наставните програми на Високата школа и 

- други прашања од доментот на работа на Високата школа. 

 

Членка  на деловниот совет како Наставна база на Високата школа 

Член 19 
 

Организација која е членка на деловниот совет може да добие статус “Наставна 

база“ на Високата школа, доколку исполни еден од следните услови: 

- еден или повеќе вработени во организацијата вршат настава на Високата 

школа, како наставници, соработници, лаборанти или експерти од индустријата; 

- еден или повеќе вработени во организацијата учествуваат во научно-

истражувачката работа на Високата школа; 

- дел од наставата на Високата школа се врши преку практични примери поврзани 

со организацијата или во просториите на самата организација, доколку 

Организацијата има просторни и технички услови за обавување на дел од 

практичната настава. 

Наставна база ја утврдува Универзитетскиот сенат за период од три академски 

години, а на предлог на Наставничкиот совет на Високата школа. 

Организацијата која има статус на “Наставна база“, има право во својот 

назив/натпис во местото на нејзиното седиште да го користи терминот: Наставна база на 

Универзитет Американ колеџ Скопје – МВШАД.  
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Студентско собрание на високата школа 

Член 20 

 

Студентско собрание на високата школа е тело на Високата школа во кое членуваат 

претставници на студентите. 

Студентско собрание на високата школа има статут, кој студентското собрание го 

донесува по претходна согласност од наставничкиот совет на Високата школа. 

 

Избор на претставници во студентско собрание на високата школа 

Член 21 
 

            Заради остварување на правата и заштита на интересите на студентите, студентско 

собрание на високата школа ги избира и разрешува претставниците на студентите во 

органите на Високата школа, во согласност со закон, со статутот на Универзитетот и со 

овој статут. 

Претставниците во студентското собрание на високата школа се избираат на 

непосредни, фер и демократски избори со тајно гласање. 

Изборите за членовите на студентското собрание на високата школа ги распишува 

директорот на Високата школа во рок од 30 дена пред нивното одржување. Во одлуката 

за распишување на избори, Директорот именува изборна комисија составена од студенти 

и наставници, односно соработници која ги спроведува изборите за членови на студентско 

собрание на високата школа. Мнозинството на членови на изборната комисија го 

сочинуваат студентите. 

Доколку директорот на Високата школа не ги распише изборите за студентското 

собрание на високата школа во рокот определен во ставот 3 на овој член, изборите ги 

распишува ректорот на универзитетот во рок од три дена од истекот на рокот од ставот 3 

на овој член. 

Постапката за избор и бројот на членовите на студентското собрание на високата 

школа, се уредува со Статут на студентското собрание на високата школа кој се донесува 

во согласност со овој статут и со Статутот на Универзитетот. 

 

 

7. ПРИМЕНА НА АКТИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ 

 

Член 22 

 

Одредбите од Статутот и другите акти на Универзитетот, со кои се регулираат 

високообразовната дејност, наставно-научните и соработничките звања, студентите, 

самоевалуацијата, финансирањето на дејноста и имотот на Високата школа, издавачката 

дејност и др., соодветно се применуваат во работењето на Високата школа.  

 

8. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 23 

 

 

Толкувања на одредбите на овој Статут дава Наставничкиот совет на Високата 

школа. 
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Согласност на овој Статут дава Универзитетскиот Сенат, по претходно добиена 

согласност од Одборот на директори на основачот на Универзитетот. 

 

Член 27 

 

Овој Статут влегува во сила со денот на објавувањето во Универзитетскиот 

гласник (Билтен). 

 

 

Д И Р Е К Т О Р  

          м-р Инџи Селим 


