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Врз основа на член 94 точка 21 од Законот за високото образование (Службен 
весник на РМ бр. 82/2018), Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“-Битола, на 164-та седница одржана на ден 21.09.2018 година го донесе 
следниoв:  
 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
 

ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗБОР ВО 
НАСТАВНО-НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНИ И 

СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА НА 
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА 

 
 
 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
 Со овој Правилник се уредуваат посебните услови и постапката за избор во 
наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола. 
 Овој Правилник непосредно ќе се применува на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ - Битола, односно неговите единици. 
 

Член 2 
 Високообразовна дејност може да врши само лице избрано во наставно-научно, 
наставно-стручно, наставно или соработничко звање за времето за кое е избрано. 

Лице избрано во наставно-научно, наставно-стручно или соработничко звање може 
да врши високообразовна дејност на факултет или на висока стручна школа. 

Лице избрано во наставно звање може да врши високообразовна дејност само на 
висока стручна школа. 

По исклучок од ставот 1 на овој член лице избрано во научно звање согласно со 
одредбите на Законот за научно-истражувачката дејност, може да врши високообразовна 
дејност на студии од втор и трет циклус во согласност со Законот за високото образование 
според еквивалентноста на звањата утврдени со Законот за високото образование. 
 
 
НАСТАВНО-НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНИ,  
СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА И ДЕМОНСТРАТОРИ 

 
Член 3 

 На факултетот наставно-научни звања се доцент, вонреден професор и редовен 
професор. 

На факултетите во областа на филолошките науки и на другите високообразовни 
установи на кои се изведува настава по јазик, наставно-стручни звања се лектор и виш 
лектор. 

На високите стручни школи наставни звања се предавач, виш предавач и професор 
на висока стручна школа. 
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На високообразовните установи може да се врши избор и во научни звања согласно 
со Законот за научно-истражувачката дејност. 

Истражувачите во институтите за вршење на научно-истражувачка дејност се 
избираат во научни звања научен соработник, виш научен соработник и научен советник. 

Заради вршење на високообразовна дејност, под условите утврдени со Законот за 
високото образование, научните звања стекнати според одредбите на законот со кој се 
уредува научно-истражувачката дејност, одговараат на следните наставнички звања: 

- научен советник на редовен професор, 
- виш научен соработник на вонреден професор, 
- научен соработник на доцент и 
- соработник во научно-истражувачката дејност на соработник во високообразовна 

установа. 
Еквивалентните звања од ставот 6 на овој член можат да се користат како наставно-

научни и соработнички звања, ако научната установа добила акредитација за вршење на 
последипломски и докторски студии, во обем и под условите утврдени со Законот за 
високото образование и со решението за акредитација.  

 
Во меѓународниот промет, за наставно-научните звања на факултетите се користат 

следните називи на англиски јазик:  
1. за доцент - Assistant professor, со кратенка - Asst. Prof. Dr.sc,  
2. за вонреден професор - Assоciate  professor, со кратенка - Assoc. Prof. Dr.sc и  
3. за редовен професор - Professor, со кратенка - Prof. Dr.sc. 
 

Во меѓународниот промет за наставно-научните звања на стручно-уметничките 
предмети на факултетите се користат следните називи на англиски јазик:  

1. за доцент - Assistant professor, со кратенка - Asst. Prof. Dr.art, односно Asst. Prof. 
Mr.art, 

2. за вонреден професор - Assоciate professor, со кратенка - Assoc. Prof. Dr.art, односно 
Assoc. Prof. Mr.art, и  

3. за редовен професор - Professor, со кратенка - Prof. Dr.art, односно Prof. Mr.art. 
 

Член 4 
 На факултетите можат да се избираат лица и во звањата насловен доцент и 
насловен вонреден професор, според услови и во постапка утврдени со Законот за 
високото образование и со овој Правилник. 
 

Член 5 
На факултетот соработничко звање е асистент. 
На факултетите каде што се изведува лабораториска и друг вид стручна настава 

може да се избере стручен соработник (лаборант и слично).  
Соработниците од ставовите 1 и 2 на овој член учествуваат во наставно-

образовниот процес на начин и во обем определен со Статутот на Универзитетот и 
Статутот на единицата. 

 
Член 6 

На факултетот, односно на високата стручна школа, можат да се избираат 
демонстратори како помошници во наставно-образовниот процес на првиот циклус на 
студии.  
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КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ, 
НАСТАВНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА 

 
Член 7 

Критериуми за избор во наставно-научни, наставно-стручни, наставни и 
соработнички звања се: 

1. стекнато образование, 
2. резултати од научно-истражувачка работа, 
3. резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научно-

истражувачки подмладок, 
4. стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност. 

Изборот во наставно-научни, наставно-стручни, наставни и соработнички звања се 
врши според општи и посебни услови. 
 

 
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА 

 
Член 8 

Во наставно-научно звање доцент, може да биде избрано лице кое: 
1. има остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор 

циклус за секој циклус посебно, односно има остварено просечен успех од најмалку 8,00 
(осум) на интегрираните студии од првиот циклус и вториот циклус, 

2.  има научен степен доктор на науки од научната област за која се избира, 
3. има објавени најмалку четири научни труда во референтна научна публикација 

согласно со Закон за високото образование во последните пет години пред објавувањето на 
огласот за избор, 

4. има познавање на најмалку еден странски јазик (англиски, германски, француски, 
руски) 

5.  има способност за изведување на високообразовна дејност. 
 

Познавањето на странскиот јазик од став 1 точка 4 се докажува доколку кандидатот 
исполнува најмалку еден од следниве услови: 

1. поседува сертификат за познавање странски јазик од најмалку ниво B1 врз основа на 
CEFR или меѓународен сертификат со еквивалентно ниво 

2.  има комплетирано високо образование од прв, втор или трет циклус на студии на 
некој од светските јазици (англиски, германски, француски, руски) 

4. има стекнато диплома за високо образование од лингвистика за некој од светските 
јазици (англиски, германски, француски, руски). 

 
Во наставно-научно звање вонреден професор, може да избрано лице кое: 

1.  има остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор 
циклус за секој циклус посебно, односно има остварено просечен успех од најмалку 8,00 
(осум) на интегрираните студии од првиот циклус и вториот циклус, 

2.   има научен степен доктор на науки од научната област за која се избира, 
3. има објавени најмалку пет рецензирани научни труда во референтна научна 

публикација во согласност со Законот за високото образование во последните пет години 
пред објавување на огласот за избор, 

4.  било претходно избрано во наставно-научно звање доцент и 
5.  има способност за изведување на високообразовна дејност. 



  
6 

Во наставно-научно звање редовен професор, може да биде избрано лице кое: 
1. има остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор 

циклус за секој циклус посебно, односно има остварено просечен успех од најмалку 8,00 
(осум) на интегрираните студии од првиот циклус и вториот циклус, 

2.  има научен степен доктор на науки од соодветната област, 
3. има објавени најмалку шест рецензирани научни труда во референтна научна 

публикација согласно со Законот за високото образование во последните пет години пред 
објавување на огласот за избор, 

4.  да бил претходно избран во звање вонреден професор, 
5.  има објавен рецензиран учебник или монографија или практикум или збирка задачи 

од научната област за која се избира и 
6.  има способност за изведување на високообразовна дејност. 
 

На лицата кои имаат заснован работен однос како доцент, вонреден професор, 
асистент, асистент докторанд или помлад асистент на некој од универзитетите во 
Република Македонија во моментот на стапување во сила на Законот за високото 
образование (Сл. в. на РМ 82/2018), нема да се применуваат одредбите од ставот 3 точка 1 
и ставот 4 точка 1, при нивниот избор во исто или повисоко наставно-научно звање без 
оглед на која високообразовна установа се врши новиот избор.  

Одредбата од став 4 точка 5 од овој член, ќе се применува по истекот на три години 
од денот на стапување во сила на Законот за високото образование (Сл. в. на РМ 82/2018). 
 
 
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ПО СТРУЧНО-
УМЕТНИЧКИ ПРЕДМЕТИ 

 
Член 9 

За доцент, вонреден професор и редовен професор по стручно-уметничките 
предмети може да биде избрано и лице без научен степен доктор на науки, кое има 
завршено соодветно високо образование од втор циклус, признати уметнички и стручни 
дела, односно остварувања кои се од особено значење за афирмација на културата и 
уметноста во и надвор од земјата, како и способност за наставна работа. 
 
 
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-СТРУЧНИ ЗВАЊА 
 

Член 10 
За лектор може да биде избрано лице кое: 

1. има завршено студии од втор циклус на академски студии, 
2. има стекнато назив магистер од соодветната област, 
3. има остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор 
циклус за секој циклус посебно и 
4. има наставно и практично искуство во полето во кое се избира. 
 

За виш лектор може да биде избрано лице кое: 
1. има завршено студии од втор циклус на академски студии, 
2. има стекнато назив магистер од соодветната област, 
3. има остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор 
циклус за секој циклус посебно, 
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4. има наставно и стручно искуство во областа во која се избира, 
5. било претходно избрано за лектор на високообразовна установа и 
6. има објавено научни и стручни трудови во областа во која се избира. 
 

На лицата кои се избрани во наставно-стручно звање со заснован работен однос 
пред стапувањето во сила на Законот за високото образование (Сл.в. на РМ 82/2018), нема 
да се применуваат одредбите од ставот 1 точка 3. и ставот 2 точка 3., при нивниот избор во 
исто или повисоко наставно-стручно звање без оглед на која високообразовна установа се 
врши новиот избор. 
 
 
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНИ ЗВАЊА НА ВИСОКА СТРУЧНА 
ШКОЛА 

 
Член 11 

За предавач на висока стручна школа може да биде избрано лице кое: 
1. има завршено втор циклус на академски студии, 
2. има стекнато назив магистер од соодветната област, 
3. покажува способност за наставна и високостручна работа, 
4. има објавени стручни трудови, 
5. има остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор 

циклус за секој циклус посебно и 
6. има повеќегодишно успешно искуство во работите од својата струка. 
 

За виш предавач на висока стручна школа може да биде избрано лице кое има: 
1. завршено втор циклус на академски студии, 
2. има стекнато назив магистер од соодветната област, 
3. има објавени поголем број научни односно стручни трудови, 
4. има остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор 

циклус за секој циклус посебно и 
5. покажало способност за наставна и високостручна работа по изборот за предавач на 

висока стручна школа. 
 

За професор на висока стручна школа може да биде избрано лице кое: 
1.  има научен степен доктор на науки, 
2. има објавено научни и стручни трудови по изборот за виш предавач на висока 

стручна школа, 
3. има остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор 

циклус за секој циклус посебно и 
4. покажало способност за наставна и високостручна работа по изборот за виш предавач 

на висока стручна школа. 
 

На лицата кои се избрани во наставно звање со заснован работен однос пред 
стапувањето во сила на Законот за високото образование (Сл. в. на РМ 82/2018), нема да се 
применуваат одредбите од ставот 1 точка 5, ставот 2 точка 4 и ставот 3 точка 3, при 
нивниот избор во исто или повисоко наставно звање без оглед на која висока стручна 
школа се врши новиот избор. 
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ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА 
 

Член 12 
За асистент може да биде избрано лице кое: 

1. има завршено прв и втор циклус на академски студии со најмалку 300 ЕКТС кредити, 
2. има стекнато назив магистер од соодветната област, 
3. има остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на првиот циклус и вториот 

циклус на академски студии посебно, 
4. има познавање на најмалку еден странски јазик (англиски, германски, француски, 

руски). 
 

По исклучок од ставот 1 на овој член, на високообразовните установи кои имаат 
студиски програми на интегриран прв и втор циклус на студии, за асистент може да биде 
избрано лице кое: 

1. има завршено интегриран прв и втор циклус на академски студии со најмалку 300 
ЕКТС кредити со остварен просечен успех од најмалку 8,00 (осум) или 
2. има завршено додипломски и постдипломски студии по студиските програми пред 

воведувањето на европскиот кредит-трансфер систем и има остварено просечен успех од 
најмалку 8,00 (осум) на додипломските и постдипломските академски студии одделно, 

3. има познавање на најмалку еден странски јазик (англиски, германски, француски, 
руски). 

 
За уметнички и стручен соработник може да биде избрано лице кое: 

1. има завршено прв циклус на академски студии со најмалку 240 ЕКТС кредити од 
соодветната област, 

2. има искуство во струката од најмалку три години, 
3. има познавање на најмалку еден странски јазик (англиски, германски, француски, 

руски). 
 

Познавањето на странскиот јазик од став 1 точка 4, став 2 точка 3 и став 3 точка 3 се 
докажува доколку кандидатот исполнува најмалку еден од следниве услови: 

1. поседува сертификат за познавање странски јазик од најмалку ниво B1 врз основа на 
CEFR или меѓународен сертификат со еквивалентно ниво 

2.  има комплетирано високо образование од прв или втор циклус на студии на некој од 
светските јазици (англиски, германски, француски, руски) 

3. има стекнато диплома за високо образование од лингвистика за некој од светските 
јазици (англиски, германски, француски, руски). 
 
 
НАСЛОВНИ ЗВАЊА 
 

Член 13 
 Потребата од избор на лице во насловно звање со одлука ја утврдува Наставно-
научниот совет на Факултетот. 

Афирмирани научници, уметници и стручњаци од практиката, кои ги исполнуваат 
условите за избор во звања, а за кои нема слободно место за избор во наставно-научно 
звање можат да се избираат на универзитетот во звањето насловен доцент или насловен 
вонреден професор, според условите и постапката утврдени со Законот за високото 
образование и овој Правилник.  
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Лицата избрани во насловни звања можат да учествуваат во вршење на 
високообразовна дејност најмногу до 30% од редовните обврски на соодветното 
наставнонаучно звање. Видот и обемот на учеството на лицето избрано во насловно звање 
во вршењето на високообразовната дејност го утврдува наставно-научниот совет пред 
почетокот на секоја академска година.  

 Лицата избрани во насловни звања не можат да бидат ментори на магистерски или 
докторски трудови.  

 Лицето избрано во звањето насловен доцент или насловен вонреден професор 
може да врши високообразовна дејност само на универзитетот на кој го стекнало тоа 
звање. 

Едно лице не може истовремено да биде избрано во насловно звање на повеќе од 
еден универзитет.  

 Доколку лицето кое било избрано во звањето насловен доцент или насловен 
вонреден професор на една високообразовна установа, биде избрано во наставно или 
наставно-научно звање и заснова работен однос на таа или друга високообразовна 
установа, изборот во насловно звање му престанува.  

 На лицето му престанува звањето насловен доцент или насловен вонреден 
професор на крајот од учебната година во која наполнило 67 години старост. 

Доколку во текот на траењето на насловното звање лицето биде избрано во истото 
редовно наставно-научно звање, периодот во кој било избрано во насловното звање се 
смета за период изминат во соодветното редовно наставно-научно звање.  
 
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА 
 

Член 14 
Посебни услови за избор во наставно-научни звања се дефинирани врз основа на 

следниве критериуми:  
1. Резултати од научно-истражувачка работа 
2. Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научно-

истражувачки подмладок 
3. Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност 

Условите за секој критериум се содржани во Анекс 1 од овој Правилник. 
 

Член 15 
Во наставно-научно звање доцент може да биде избрано лице коешто покрај 

општите услови исполнува најмалку уште два услови од било кој критериум од Анекс 1. 
Условите се вреднуваат доколку се исполнети во последните 5 години пред објавувањето 
на огласот за избор (освен за условите за коишто не се бара временска ограниченост). 

 
Член 16 

Во наставно-научно звање вонреден професор може да биде избрано лице коешто 
покрај општите услови исполнува најмалку уште четири услови од критериумите од Анекс 
1, од коишто задолжително најмалку 3 услови од првите два критериума. Условите се 
вреднуваат доколку се исполнети во последните 5 години пред објавувањето на огласот за 
избор (освен за условите за коишто не се бара временска ограниченост).  

 
Член 17 

Во наставно-научно звање редовен професор може да биде избрано лице коешто 
покрај општите услови исполнува најмалку уште седум услови од критериумите од Анекс 
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1, од коишто задолжително најмалку 5 услови од првите два критериума. Условите се 
вреднуваат доколку се исполнети во последните 5 години пред објавувањето на огласот за 
избор (освен за условите за коишто не се бара временска ограниченост).  
 
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-СТРУЧНИ ЗВАЊА 
 

Член 18 
Во наставно-стручно звање лектор може да биде избрано лице коешто покрај 

општите услови исполнува уште најмалку еден од следниве услови: 
- има објавено научен/стручен труд во референтна научна публикација 
- има стекнато искуство во наставно-образовна дејност како демонстратор или 

соработник или  
- лице кое покрај општите услови исполнува уште најмалку еден услов од било кој 

критериум од Анекс 1. 
  

Член 19 
Во наставно-стручно звање виш лектор може да биде избрано лице кое покрај 

општите услови има објавено најмалку два научни/стручни труда во референтна научна 
публикација или лице коешто покрај општите услови исполнува уште најмалку два услови 
од било кој критериум од Анекс 1. Условите се вреднуваат доколку се исполнети во 
последните 4 години пред објавувањето на огласот за избор. 

 
 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНИ ЗВАЊА 
 

Член 20 
Во наставно звање предавач може да биде избрано лице кое покрај општите услови 

исполнува најмалку уште еден услов од било кој критериум од Анекс 1. Условите се 
вреднуваат доколку се исполнети во последните 5 години пред објавувањето на огласот за 
избор (освен за условите за коишто не се бара временска ограниченост). 
 

Член 21 
Во наставно звање виш предавач може да биде избрано лице кое покрај општите 

услови исполнува најмалку уште два услови од било кој критериум од Анекс 1. Условите 
се вреднуваат доколку се исполнети во последните 5 години пред објавувањето на огласот 
за избор (освен за условите за коишто не се бара временска ограниченост). 

 
Член 22 

Во наставно звање професор на висока стручна школа може да биде избрано лице 
кое покрај општите услови исполнува најмалку уште три услови од било кој критериум од 
Анекс 1. Условите се вреднуваат доколку се исполнети во последните 5 години пред 
објавувањето на огласот за избор (освен за условите за коишто не се бара временска 
ограниченост). 
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ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА 
 

Член 23 
Во соработничко звање асистент може да биде избрано лице коешто покрај 

општите услови исполнува уште најмалку еден од следниве услови: 
- има објавено научен/стручен труд во референтна научна публикација 
- има стекнато искуство во наставно-образовна дејност како демонстратор или 

помлад асистент или  
- лице коешто покрај општите услови исполнува уште најмалку еден услов од било 

кој критериум од Анекс 1. 
 
 
КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР ВО НАУЧНИ ЗВАЊА 
 

Член 24 
 Научен соработник може да биде лице кое има научен степен доктор на науки од 
подрачјето за кое се избира, објавени научни трудови, односно постигнувања во примена 
на научно-истражувачки резултати. 
 Виш научен соработник може да биде лице кое има научен степен доктор на науки 
од подрачјето за кое се избира, повеќе рецензирани научни трудови објавени самостојно 
или во соработка со други автори, учество во научно-истражувачки проекти и има 
значајни постигнувања во примена на научно-истражувачки резултати и придонес во 
оспособувањето на научно-истражувачки кадри. 
 Научен советник може да биде лице кое има научен степен доктор на науки од 
подрачјето за кое се избира, повеќе рецензирани научни трудови објавени самостојно или 
во соработка со други автори кои имаат значајно влијание во развојот на науката и 
практиката, да бил главен истражувач или има значаен придонес во реализирањето на 
програмите и проектите и во оспособувањето на научно-истражувачки кадри. 
 При изборот или преизборот во повисоко, односно исто научно звање, во предвид 
се земаат објавени научни трудови во научни списанија, монографии, учества на 
меѓународни проекти, конференции, собири, постигнати резултати и придонес во 
создавањето млади научно-истражувачки кадри во времето од последниот избор. 
 
 
ПОСТАПКА И НАЧИН НА ИЗБОР 

 
Конкурс за избор 

Член 25 
Избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички 

звања се врши по пат на јавен конкурс. 
Конкурсот за избор во наставно-научни, наставно-стручни, односно наставни звања 

и засновање на работен однос се распишува за избор во сите наставно-научни, наставно-
стручни, односно наставнички звања. 

Конкурсот за избор во научни звања се распишува во сите научни звања. 
 Конкурсот за избор во соработнички звања и засновање на работен однос се 
распишува за избор во определено соработничко звање. 

Одлука за распишување конкурс за избор во звање и засновање работен однос, во 
случај кога изборот се врши прв пат во кое било наставно-научно, наставно, научно, 
наставно-стручно, односно соработничко звање, донесува наставно-научниот совет на 
факултетот односно наставничкиот совет на високата стручна школа. Конкурсот го 
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распишува наставно-научниот совет на факултетот односно наставничкиот совет на 
високата стручна школа. 
 Одлука за распишување конкурс за избор во случај кога лицето е претходно 
избрано во наставно-научно, наставно-стручно, научно, наставно односно соработничко 
звање, донесува деканот, односно директорот на високата стручна школа. Најрано седум 
месеци, а најдоцна шест месеци пред истекот на времето за кое е извршен изборот во 
наставно-научно, наставно-стручно, научно, наставно и соработничко звање, деканот на 
факултетот, односно директорот на високата стручна школа е должен да распише конкурс 
за избор во сите наставно-научни, наставно-стручни, научни односно наставни звања, за 
избор во соработничко звање асистент, односно за избор на уметнички или стручен 
соработник. 
 Времето за распишување конкурс од став 6 на овој член се продолжува за времето 
кое е поминато на породилно отсуство, боледување подолго од три месеци, како и 
мирување на работниот однос во случаи определени со закон. На барање на лицето, рокот 
не мора да се продолжи. Барањето преку архивата се поднесува до деканот, односно 
директорот на единицата на Универзитетот, најдоцна седум месеци пред истекот на 
времето за кое е извршен изборот. 
 Врз основа на одлуките од ставовите 5 и 6 на овој член, факултетот односно 
високата стручна школа објавува јавен конкурс во најмалку два дневни весника, од кои 
најмалку во по еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и во весниците што 
се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен 
јазик различен од македонскиот јазик. 
 Конкурсот трае 8 дена од денот на објавувањето. 

 
Член 26 

 Конкурсот за избор во звање и засновање на работен однос треба да ја содржи 
соодветната наставно-научна област/области, за која се избира лицето, утврдена со 
Класификацијата на научно-истражувачките подрачја, полиња и области (Меѓународната 
фраскатиева класификација), видот на работниот однос, рокот на траењето и општите и 
посебните услови за избор, документацијата која е од важност за изборот и други услови 
утврдени со закон или општ акт на универзитетот и единицата на универзитетот. 

При распишувањето на конкурсот единицата ги зема предвид областа/областите на 
коишто лицето претходно било избрано, усогласени со Меѓународната фраскатиева 
класификација според член 50 од овој Правилник, со можност за избор во нова област на 
којашто тоа лице има право да конкурира, односно ги исполнува условите утврдени во 
Законот за високото образование и другите релевантни нормативни акти. 
 

Член 27 
Постапката по конкурсот може да трае најмногу шест месеци сметано од денот на 

објавување на јавниот конкурс во дневниот печат. Доколку постапката не заврши во овој 
рок, постапката се запира и се распишува нов конкурс. 

Рокот од ставот 1 на овој член не тече во периодот од 15 јули до 25 август во 
календарската година. 

  
Постапност во изборот 

Член 28 
Стекнувањето на наставно-научно, наставно-стручно, односно наставно звање на 

избраните наставници е постапно. 
 Лицето од претходниот став на овој член не може истовремено да биде избрано во 
повеќе од едно наставно-научно, односно наставно звање. 
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Рецензиона комисија и реферат за избор 
Член 29 

 Рецензионата комисија во согласност со Законот за високото образование ја 
формира наставно-научниот односно наставничкиот совет на единицата во рок не подолг 
од 20 дена од денот на завршувањето на рокот за пријавување на кандидатите. 

Рокот од ставот 1 на овој член не тече во периодот од 15 јули до 25 август во 
календарската година. 

Рецензионата комисија се состои од најмалку три члена.  
Членовите на рецензионата комисија можат да бидат од високообразовната 

установа во која се врши изборот или од други високообразовни или научни установи, кои 
вршат високообразовна дејност во согласност со Закон. 

Член на рецензиона комисија, под условите определени со Законот за високото 
образование, може да биде и наставник од акредитирана високообразовна установа од 
странство со која универзитетот или неговата единица има склучено спогодба за меѓусебна 
соработка. 

Повеќе од половината членови на рецензионата комисија ја сочинуваат лица 
избрани во наставно-научни, наставно-стручни, научни и наставни звања од истата 
наставно-научна, односно уметничка област во која се избира кандидатот, а другите 
членови може да бидат од сродна наставно-научна, односно уметничка област. 

Членовите на рецензионата комисија не можат да бидат во пониско звање од 
звањето за кое се избира кандидатот. 

Членовите на рецензионата комисија можат да бидат и пензионирани лица во 
наставно-научното звање редовен професор, односно наставно звање професор на висока 
стручна школа, во согласност со овој Правилник и чл.5 ст.2, чл.175 ст.2 и ст.4 од Законот 
за високото образование. 

Лица избрани во наставни звања на високите стручни школи не можат да бидат 
членови на рецензиона комисија за избор во наставно-научни звања. 
 

Член 30 
Деканот на факултетот, односно директорот на високата стручна школа во рок не 

подолг од 8 дена од формирањето, ги известува членовите на рецензионата комисија и им 
ја доставува целокупната документација и одлуката за формирање на рецензионата 
комисија. 

 
Член 31 

За сите пријавени кандидати рецензионата комисија е должна да поднесе реферат 
во писмена форма во рок од 3 (три) месеци од денот на доставувањето на целокупната 
документација до сите членови на рецензионата комисија. Рефератот содржи оценка за 
остварувањата на кандидатите во согласност со општите и посебните услови за избор во 
соодветно звање, како и предлог за избор на кандидатот во соодветно звање. 

Рокот од ставот 1 на овој член не тече во периодот од 15 јули до 25 август во 
календарската година. 

Рецензионата комисија во рефератот ги вреднува вкупните научни, стручни, 
педагошки и други остварувања на кандидатите од почетокот на кариерата до денот на 
пријавата, врз основа на сета поднесена документација која е од важност за изборот. 

Рецензионата комисија поднесува реферат за сите пријавени кандидати, при што за 
секој од кандидатите дава посебно образложение за постигнатите резултати во согласност 
со член 7 од овој Правилник и Законот за високото образование. 
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Член 32 
 Рефератот на рецензионата комисија содржи: биографски податоци на кандидатот, 
резултати од научно-истражувачка работа, резултати и искуство во наставната дејност и 
подготвување на наставен и научно-истражувачки подмладок и стручно-применувачка или 
стручно-уметничка дејност, вреднување на резултатите, оцена на научните, уметничките, 
стручните, педагошките и други остварувања на кандидатите кои се од важност за 
утврдување на исполнетоста на општите и посебните услови за избор во звање и 
констатација и предлог. 

Доколку некој од кандидатите не ги исполнуваат законските услови, на почетокот 
на рефератот истото се наведува и образложува. 

Констатацијата и предлогот на Комисијата во рефератот содржи:  
- кои од пријавените кандидати ги исполнуваат условите за избор во звање,  
- предлог за избор на кандидат 
- звање во кое се предлага да биде избран кандидатот. 
Доколку конкурсот е распишан за избор на повеќе кандидати за кои е формирана 

една рецензиона комисија, таа подготвува еден реферат и дава предлог за избор на онолку 
кандидати за колку што е распишан конкурсот, а ги исполнуваат условите за избор во 
звање и го наведува звањето во кое се предлага да биде избран секој од кандидатите 
пооделно. Констатацијата и предлогот се дава пооделно за секој кандидат. 
 Доколку лицето што конкурира на конкурсот веќе е избрано во наставно-научно 
односно наставно звање, рецензионата комисија во рефератот врз основа на исполнетоста 
на условите од Законот за високото образование и овој правилник, во констатацијата и 
предлогот може да даде предлог за избор на кандидатот во повисоко или во истото звање 
во коешто бил претходно избран.  

Доколку мнозинството членови на рецензионата комисија оцени дека ниту еден од 
пријавените кандидати не ги исполнува условите од Законот за високото образование и 
овој правилник, во констатацијата и предлогот се предлага да не се избере ниту еден 
кандидат.   

Рецензионата комисија го донесува предлогот од став 3 алинеја 2 и 3, став 4, став 5 
и став 6 од овој член со мнозинство гласови од вкупниот број членови. 
 Член на рецензионата комисија може да има издвоено мислење. 
 Рефератот, односно извештајот, се пишува на македонски јазик. 

Доколку еден од членовите на рецензионата комисија е од странски универзитет, 
рефератот, односно извештајот, се пишува на македонски и на англиски јазик. 

 
Член 33 

 Доколку рецензионата комисија не поднесе реферат во рокот утврден во член 31, се 
формира рецензиона комисија со променет состав. За променет состав на рецензионата 
комисија се смета доколку е променет најмалку еден член од комисијата. 
 Во рок од 5 дена од истекот на рокот предвиден во став 1 од овој член, наставно-
научниот односно наставничкиот совет формира нова рецензиона комисија. 

 
Член 34 

 Деканот односно директорот е должен, во рок од 5 работни дена од доставувањето 
на рефератот од страна на рецензионата комисија до единицата на Универзитетот, истиот 
да го достави до Ректоратот заради објавување во Билтенот на Универзитетот. Рефератот 
се објавува во првиот нареден Билтен и на веб страницата на универзитетот. 

Доколку постои издвоено мислење на член на рецензионата комисија по предлогот 
за избор на кандидатот, мислењето, заедно со рефератот, се објавува во Билтенот на 
Универзитетот. 
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Член 35 
 Изборот се врши на единицата на Универзитетот најмалку 15 дена по денот на 
објавувањето на рефератот во Билтенот и на веб страната на Универзитетот. 

 
Член 36 

 Во рок од 8 дена од денот на објавувањето на рефератот на рецензионата комисија 
во Билтенот и на веб страната на Универзитетот, лица-учесници во постапката, наставно-
научни и научни работници, наставници и соработници од факултетот односно високата 
стручна школа, можат да поднесат приговор преку рецензионата комисија до наставно-
научниот односно наставничкиот совет на објавените реферати за избор во наставно-
научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања. 

 
Член 37 

 Рецензионата комисија дава одговор на приговорот во рок од 8 дена од денот на 
приемот на приговорот. 
 Приговорот и одговорот на приговорот се објавуваат во првиот нареден Билтен и се 
доставуваат до наставно-научниот односно наставничкиот совет. 
 По приговорот одлучува наставно-научниот совет на факултетот односно 
наставничкиот совет на високата стручна школа во период не пократок од 15 дена и не 
подолг од 20 дена од објавување во Билтенот.  
 Ако наставно-научниот односно наставничкиот совет го усвои приговорот од став 3 
на овој член, се формира рецензиона комисија во променет состав. Доколку приговорот не 
е усвоен, се гласа за предлогот на рецензионата комисија. 
 

Член 38 
 Доколку рецензионата комисија утврди дека приговорот е злонамерен или со него 
се повредува достоинството на учесниците во постапката или на рецензентите, или се 
навредува јавниот морал, за објавувањето на приговорот одлучува ректорот. 
 

Одлучување за избор 
Член 39 

 Изборот во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички 
звања го врши наставно-научниот совет на факултетот односно наставничкиот совет на 
високата стручна школа. 
 Изборот на редовен професор извршен од страна на наставно-научниот совет на 
факултетот, го потврдува Сенатот на Универзитетот. 
 Деканот на факултетот по донесувањето на одлуката за избор на редовен професор, 
должен е во рок од 5 дена да ја достави до Сенатот на Универзитетот за потврдување на 
истата.  

Сенатот одлучува на првата наредна седница, при што одлуката за потврдување 
треба да биде донесена во рамките на предвидениот законски рок за завршување на 
постапката за избор.  

Сенатот нема да го потврди изборот на редовен професор, ако констатира дека е 
сторена повреда на постапката за избор. 

Доколку Сенатот на Универзитетот не го потврди изборот на редовен професор 
извршен од страна на наставно-научниот совет на факултетот, доставува образложена 
одлука за констатираните повреди на постапката за избор до наставно-научниот совет на 
факултетот, најдоцна во рок од 5 дена од одржувањето на седницата.  
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Наставно-научниот совет постапува по одлуката од претходниот став, 
констатираните повреди ги отстранува, носи нова одлука за избор на редовен професор и 
истата повторно ја доставува на потврдување до Сенатот. 

 
Член 40 

Ако при избор, лицето кое претходно било избрано во наставно-научно, наставно-
стручно, научно односно наставно звање биде предложено за избор во повисоко звање и не 
биде избрано во предложеното повисоко звање, на истата седница повторно се гласа за 
избор во постојното звање во кое било претходно избрано. 

На лицето од ставот 1 на овој член кое не e избрано ниту во постојното во звање, му 
престанува работниот однос. 

 
Член 41 

Наставно-научниот совет, односно наставничкиот совет, изборот на кандидатите во 
во наставно-научни звања, наставно-стручни звања, научни звања, соработнички звања и 
демонстратори, го врши со потребното мнозинство утврдено со Законот за високото 
образование.  

Доколку конкурсот е распишан за избор на повеќе кандидати за кои е формирана 
една рецензиона комисија, одлуката за избор се носи со гласање за секој кандидат 
поединечно со потребното мнозинство утврдено со Законот за високото образование. 

При изборот во наставно-научни, наставно-стручни, наставни, научни, 
соработнички звања и демонстратори не учествуваат студентите. 

 
Рокови за кои се вршат изборите 

Член 42 
Доцент и вонреден професор на факултет, односно уметничка академија се 

избираат за време од пет години. 
Редовниот професор на факултет, односно уметничка академија со изборот заснова 

работен однос на неопределено време и го задржува звањето редовен професор доживотно. 
Предавач и виш предавач на висока стручна школа се избираат за време од пет 

години. 
Професор на висока стручна школа со изборот заснова работен однос на 

неопределено време и го задржува звањето професор доживотно. 
Лектор и виш лектор се избираат за време од четири години. 
Асистент се избира за време од три години, со право на уште еден избор во истото 

звање на иста високообразовна установа. 
Уметнички и стручен соработник се избираат за време од три години, со право на 

реизбор неограничен број пати. 
 

Лица кои не се избрани 
Член 43 

Лицето кое не e избрано ниту во постојното звање има право на приговор до 
наставно-научниот односно наставничкиот совет во рок од 8 дена од денот на 
доставувањето на одлуката која до кандидатот треба да биде доставена во рок од 3 дена по 
донесувањето. Наставно-научниот односно наставничкиот совет најдоцна во рок од 10 
дена по поднесувањето на приговорот одлучува по приговорот.  

Доколку наставно-научниот односно наставничкиот совет го одбие приговорот, 
одлуката за одбивањето треба да биде доставена до кандидатот во рок од 3 дена од 
донесувањето. 
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Незадоволниот кандидат има право на жалба до Универзитетскиот сенат, во рок од 
8 дена по приемот на одлуката на наставно-научниот односно наставничкиот совет. 

Универзитетскиот сенат, најдоцна во рок од 15 дена од поднесувањето на жалбата, 
со одлука формира комисија од три членови од редовни професори од иста или сродна 
наставно-научна област од која е подносителот на жалбата-кандидатот, од кои најмалку 
два члена се од друга високообразовна установа. 
 Комисијата, во рок од 7 дена од приемот на Одлуката од претходниот став, 
поднесува извештај до Универзитетскиот сенат со оцена за изборот и со образложен 
предлог. 
 Комисијата може да предложи лицето да биде избрано во повисоко звање или во 
звањето во кое претходно било избрано, или да предложи да се прифати одлуката на 
наставно-научниот, наставничкиот совет, односно научниот совет/советот. 
 Универзитетскиот сенат најдоцна во рок од 10 дена по поднесувањето на 
извештајот на комисијата, одржува седница и може полноважно да одлучува доколку на 
седницата се присутни најмалку 2/3 од вкупниот број на членови, а одлучува со 
мнозинство од присутните членови. 
 Одлуката на Универзитетскиот сенат е конечна. 
 

Член 44 
Постапката за избор во научни звања поблиску се уредува со статутот на субјектот 

на научно-истражувачката дејност согласно со Законот за научно-истражувачка дејност и 
овој Правилник, при што одредбите од овој Правилник коишто се во спротивност со 
одредбите од Законот за научно-истражувачка дејност, нема да се применуваат. 

 
 

ДЕМОНСТРАТОРИ, УСЛОВИ И ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ДЕМОНСТРАТОРИ 
 

Член 45 
Демонстратор може да биде лице кое е студент на втор или трет циклус на студии. 
За демонстратор може да биде избран студент кој студиите од првиот циклус 

(додипломските студии) ги завршил со просечна оцена од најмалку 8,00 (осум). 
За демонстратор на студиски програми од интегриран прв и втор циклус може да 

биде избран студент кој има остварено најмалку 180 ЕКТС кредити и просечна оцена од 
најмалку 8,00 (осум). 

Демонстратор се избира за период од една учебна година, со право да биде 
реизбран уште два пати на истата единица на Универзитетот. 

 
Посебни услови за избор на демонстратори 

Член 46 
Покрај општите услови пропишани со Законот за високото образование, 

демонстраторот треба да ги исполнува и следниве посебни услови: 
- Да има добиено две препораки од наставници на единицата на којашто ќе 

конкурира за избор 
- Да поседува комуникациски вештини 
- Да има познавања од MS Office 

Покрај условите пропишани со овој правилник, со општ акт на единицата на 
универзитетот, се пропишуваат и други посебни услови за избор на демонстратори. 
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Постапка за избор на демонстратори 
Член 47 

Наставно-научнот/наставничкиот совет на предлог на организациските единици во 
рамките на единицата ја утврдува потребата и бројот на демонстратори за секоја област 
пред почетокот на академската година и распишува интерен оглас за избор на 
демонстратори. 

Интерниот оглас се објавува на огласната табла и на интернет страната на 
единицата на универзитетот и во него се наведени условите пропишани со Законот за 
високото образование како и посебните услови пропишани со овој Правилник и општ акт 
на единицата на универзитетот. 

Огласот трае најмалку 8(осум) дена од денот на објавувањето. 
Оценувањето на исполнетоста на општите и посебните услови за избор на 

демонстратори го врши Комисија од најмалку три членови формирана од страна  на 
наставно-научниот/наставничкиот совет на единицата на Универзитетот. 

Изборот на демонстраторите го врши наставно-научниот/наставничкиот совет на 
единицата на Универзитетот врз основа на предлогот од Комисијата од став 4 од овој член. 

 
Права и обврски на демонстраторите 

Член 48 
Демонстраторите учествуваат во наставно-образовниот процес во обем и на начин 

определен со студиската програма. 
Права и обврски во наставно-образовниот процес на демонстраторите се уредуваат 

со општ акт на единицата на универзитетот. 
Факултетот, односно високата стручна школа и демонстраторот склучуваат договор 

со кој ги уредуваат меѓусебните права и обврски. Исплатата на надоместоците за 
избраните демонстратори се врши од сопствените приходи на факултетот, односно 
самостојната висока стручна школа, за што не се бара согласност од Министерството за 
финансии.  

 
  
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 49 
 Толкување на одредбите од овој Правилник дава Универзитетскиот сенат. 

 
Член 50 

Наставно-научните/наставничките совети на единиците на Универзитетот на 
предлог на организационите единици во нивни состав (катедри, институти, центри и 
слично) носат одлука за прераспределба на областите во коишто се избрани секој од 
наставниците и соработниците во согласност со Уредбата за научно-истражувачките 
полиња од трето ниво (области) што како дополнување на двете нивоа на Меѓународната 
Фраскатиева класификација од 2015 година, ја донесува Владата на Република Македонија 
на предлог на Националниот совет. 

Усогласувањето на научно-истражувачките полиња од трето ниво (области) од 
претходниот член со претходните области во коишто се избрани наставниците/ 
соработниците, наставно-научните односно наставничките совети се должни да го 
направат најдоцна 30 дена од донесувањето на Уредбата од страна на Владата на 
Република Македонија. 
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По усогласувањето, секој наставник се смета дека е избран во областа/областите од 
новата класификација во коишто припаѓа/припаѓаат областа/областите или наставните 
дисциплини (предмети) во коишто претходно бил избран. 

 
Член 51 

Соработниците вработени во високообразовните установи до денот на влегувањето 
во сила на Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 103/2008), доколку до 15 септември 
2020 година не бидат избрани во наставно-научно, научно или наставно звање, им 
престанува работниот однос, а до тогаш на нив се применуваат одредбите на Законот за 
високото образование („Службен весник на Република Македонија“ број 35/2008). 

 
Член 52 

Изборот во наставно-научно, научно, наставно и соработничко звање започнат пред 
влегувањето во сила на Законот за високото образование (Сл.в. на РМ 82/2018) ќе заврши 
според одредбите на 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, 41/14, 116/14, 130/14,10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15, 30/16 и 127/16). 

До стапувањето во сила на овој Правилник, изборот во наставно-научно, научно, 
наставно, наставно-стручно и соработничко звање ќе се вршат според одредбите на 
Законот за високото образование (Сл.в. на РМ 82/2018) и на општите акти кои биле во сила 
на денот на стапување во сила на Законот за високото образование (Сл.в. на РМ 82/2018), 
при што одредбите на општите акти на високообразовните установи кои се во спротивност 
со одредбите на Законот, нема да се применуваат. 
 

Член 53 
Редовните професори и научните советници избрани на единици во состав на 

универзитет кои до денот на влегувањето во сила на Законот за високото образование 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 103/2008) се избрани во тоа звање по 
прв пат, засноваат работен однос на неопределено време и го задржуваат звањето редовен 
професор, односно научен советник доживотно. 

Професорите на високите школи кои до денот на влегувањето во сила на Законот за 
високото образование („Службен весник на Република Македонија“ број 103/2008) се 
избрани во тоа звање по прв пат, засноваат работен однос на неопределено време и го 
задржуваат звањето професор доживотно. 

 
Член 54 

Асистентите докторанди избрани пред влегување во сила на Законот за високото 
образование (Сл.в. на РМ 82/2018) продолжуваат да работат како асистенти докторанди за 
времето за кое се избрани. 
 

Член 55 
 Лицата кои се избрани во наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и 
соработнички звања пред донесувањето на овој Правилник се смета дека веќе ги 
исполниле условите за избор во постојното звање и ги задржуваат нивните претходни 
стекнати права. 

 
Член 56 

 Лицата кои имаат важечки избор во наставно-научно звање во одредена област за 
предмети од прв циклус, во согласност со Законот за високото образование, Статутот и 
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другите акти на Универзитетот, можат да реализираат настава и испити на предмети од 
втор и трет циклус што припаѓаат на истата или на сродна област. 

Лицата кои имаат важечки избор во наставно звање во одредена област за предмети 
од прв циклус, во согласност со Законот за високото образование, Статутот и другите акти 
на Универзитетот, можат да реализираат настава и испити на предмети од втор циклус 
студи што припаѓаат на истата или на сродна област. 

 
Член 57 

 Со влегувањето во сила на овој Правилник, престанува да важи Правилникот за 
критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставни, научни, наставно-
стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола од 
26.12.2013 год. 

 
Член 58 

 Посебните услови за избор во наставно-научни, наставно-стручни, наставни и 
соработнички звања предвидени со овој Правилник ќе се применуваат по истекот на две 
години од влегувањето во сила на овој Правилник. 
 За кандидатите чиишто постапки за избор во наставно-научни, наставно-стручни, 
наставни и соработнички звања ќе започнат пред истекот на двете години од влегувањето 
во сила на овој Правилник ќе важат следниве посебни услови: 

- Во наставно-научно звање доцент може да биде избрано лице коешто покрај 
општите услови исполнува најмалку уште еден услов од било кој критериум од 
Анекс 1. Условите се вреднуваат доколку се исполнети во последните 5 години 
пред објавувањето на огласот за избор (освен за условите за коишто не се бара 
временска ограниченост). 

- Во наставно-научно звање вонреден професор може да биде избрано лице коешто 
покрај општите услови исполнува најмалку уште два услови од било кој критериум 
од Анекс 1. Условите се вреднуваат доколку се исполнети во последните 5 години 
пред објавувањето на огласот за избор (освен за условите за коишто не се бара 
временска ограниченост).  

- Во наставно-научно звање редовен професор може да биде избрано лице коешто 
покрај општите услови исполнува најмалку уште три услови од било кој критериум 
од Анекс 1. Условите се вреднуваат доколку се исполнети во последните 5 години 
пред објавувањето на огласот за избор (освен за условите за коишто не се бара 
временска ограниченост). 

- Во наставно-стручно звање лектор може да биде избрано лице коешто покрај 
општите услови исполнува уште најмалку еден од следниве услови:  

o објавено научен/стручен труд во референтна научна публикација  
o има стекнато искуство во наставно-образовна дејност како демонстратор или 

соработник 
или лице кое покрај општите услови исполнува уште најмалку еден услов од било 
кој критериум од Анекс 1. 

- Во наставно-стручно звање виш лектор може да биде избрано лице коешто покрај 
општите услови има објавено најмалку еден научен/стручен труд во референтна 
научна публикација или лице коешто покрај општите услови исполнува уште 
најмалку еден услов од било кој критериум од Анекс 1. Условите се вреднуваат 
доколку се исполнети во последните 4 години пред објавувањето на огласот за 
избор. 
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- Во наставно звање предавач може да биде избрано лице коешто покрај општите 
услови исполнува најмалку уште еден услов од било кој критериум од Анекс 1. 
Условите се вреднуваат доколку се исполнети во последните 5 години пред 
објавувањето на огласот за избор (освен за условите за коишто не се бара временска 
ограниченост). 

- Во наставно звање виш предавач може да биде избрано лице коешто покрај 
општите услови исполнува најмалку уште еден услов од било кој критериум од 
Анекс 1. Условите се вреднуваат доколку се исполнети во последните 5 години 
пред објавувањето на огласот за избор (освен за условите за коишто не се бара 
временска ограниченост). 

- Во наставно звање професор на висока стручна школа може да биде избрано лице 
коешто покрај општите услови исполнува најмалку уште два услови од било кој 
критериум од Анекс 1. Условите се вреднуваат доколку се исполнети во последните 
5 години пред објавувањето на огласот за избор (освен за условите за коишто не се 
бара временска ограниченост). 

- Во соработничко звање асистент може да биде избрано лице коешто покрај 
општите услови исполнува уште најмалку еден од следниве услови:  

o има објавено научен/стручен труд во референтна научна публикација  
o има стекнато искуство во наставно-образовна дејност како демонстратор или 

помлад асистент  
или лице кое покрај општите услови исполнува уште најмалку еден услов од било 
кој критериум од Анекс 1. 

 
Член 59 

 Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на 
Универзитетот.  

                         
 

 

Проф. д-р Сашо Коруновски 

                     Ректор 
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АНЕКС 1 
 
ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА 

ИЗБОР ВО ЗВАЊА 
 

-секој исполнет услов се обележува со X- 
-табелата е составен дел од Рефератот за избор, а го пополнува рецензионата 

комисија- 
 

ПРВ КРИТЕРИУМ  
Резултати од научно-истражувачка работа 

УСЛОВИ X 
Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предвач или виш 
предавач), два трудови (за избор во вонреден професор или професор на висока стручна 
школа), односно три трудови (за избор во редовен професор) од автори чиишто трудови се 
објавени во референтна научна публикација. Цитираноста на трудовите се потврдува 
преку писмен доказ со достава на трудовите каде што е цитиран кандидатот или преу web 
пребарувач за цитираност (профил на кандидатот на Google Scholar или сличен на него) 

 

Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во списание 
или публикација индексирани во некоја од следниве бази: ЕBSCO, Emerald, Scopus, 
Thomson Reuters, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank (објавените 
трудови треба да се нотирани на универзитетскиот репозиториум 
http://eprints.uklo.edu.mk/)1 

 

Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни публикации од 
предвидениот број со општитите услови за избор во соодветното звање 

 

Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во последните 5 години)  
Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи или учествува во 
научно-истражувачки проект кој е во тек 

 

Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил модератор на 
сесија на научна конференција 

 

Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор на 
меѓународна научна конференција или меѓународно научно списание 

 

Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд  
Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, монографија, 
практикум, збирка задачи и сл. 

 

Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи од одобрени 
проекти 

 

Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни остварувања  
Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации или 
институции 

 

Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство  
Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од пошироката научна 
област со која професионално се занимава  

 

                     
1 Лицата кои веќе имаат засновано работен однос на единицата на којашто конкурираат за избор во звање,  
имаат обврска нивните трудови да ги објават на универзитетскиот репозиториум http://eprints.uklo.edu.mk 
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Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи од научната 
област за која се избира (како автор или во коавторство)2 

 

вкупно исполнети услови од прв критериум  

 
 

ВТОР КРИТЕРИУМ  
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научно-

истражувачки подмладок 
УСЛОВИ X 

Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или на друга 
високообразовна установа од земјата или странство 

 

Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници  
Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет циклус студии  
Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно странска 
високообразовна установа по различни основи 

 

Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се изведува на англиски 
наставен јазик или понудил предмет на англиски јазик како прозорец на мобилност  

 

Реализирал предавање на странска високообразовна установа (гостувачко, стручно, 
почесно и сл.) 

 

Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и сл.) за студентите 
за најмалку еден предмет и истите ги поставил на online платформа за далечинско учење 
(Moodle и сл.) или на web страната на единицата или Универзитетот 

 

Бил член во Комисија за оценка или одбрана на магистерски, специјалистички или 
докторски труд  

 

Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд   
Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во студиска 
програма 

 

Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студиска прграма 
на прв, втор или трет циклус студии  

 

Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор; проректор; 
декан/директор; продекан/заменик директор; раководител на внатрешна организациона 
единица/лабораторија; член на универзитетски сенат; член на факултетска или 
универзитетска комисија; раководител на ЕКТС на Универзитет/единица; член на Совет 
на докторскин студии на Универзитет/Единица; член во Комисија за самоевалуација; член 
на Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за акредитација и евалуација. 

 

Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во последните 5 
години  

 

вкупно исполнети услови од втор критериум  

 
 
 
 
 

                     
2 Овој критериум за избор во звање редовен професор ќе се применува до влегувањето на сила на членот 166 
став (3) точка 5 од ЗВО (Сл.в. на РМ 82/2018), а потоа истиот станува дел од општите критериуми за избор во 
звање во редовен професор и не може да се вреднува како исполнет услов од посебните критериуми 
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ТРЕТ КРИТЕРИУМ  
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност 

УСЛОВИ 
 

X 

Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, ревизија, 
елаборат, идеен проект, стручна анализа, вештачење, арихитектонско решение, стратегија, 
правилник, статут, закон и сл. 

 

Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници и сл. од 
стручен или професионален карактер организирани од меѓународни или домашни 
институции  

 

Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално усовршување издаден од 
релевантна институција 

 

Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на меѓународна или домашна 
стручна организација, институција или асоцијација 

 

(Ко)автор е на книга/монографија од стручна област/речник/енциклопедија  
Учествувал во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна школа за потребите 
на стопанските и нестопанските дејности 

 

Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од полето во кое се избира  
Реализирал превод на книга или дел од книга  
Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски или ИКТ решенија  
Учествувал во реализација на проектни активности во проекти финансирани од ЕУ или 
други домашни или странски фондови 

 

Учествувал во промотивни активности на факултетот  
Бил уредник на речник или енциклопедија  
Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индустриска 
сопственост 

 

Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или пошироката 
област за која се врши изборот 

 

Има објавено стручна/професионална статија во домашни или странски публикации 
(списание, весник, зборник на трудови и сл.) 

 

Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик  
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети за 
стопанството 

 

вкупно исполнети услови од трет критериум  

 

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМ  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
УНИВЕРЗИТЕТ„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – 

БИТОЛА 
   
 

 

 
 
 

 
 
 

ПРАВИЛНИК 
  

ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ПРВ 
ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ  

„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА 
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Врз основа на член 94 точка 22 од Законот за високото образование 
(Службен весник на РМ бр. 82/2018), Универзитетскиот сенат на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“ - Битола, на 164-та седница одржана на ден 21.09.2018 
година, го донесе  следниов: 

 
 

ПРАВИЛНИК 
 

ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА 
ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА 
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА 

 
 
 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој Правилник се уредуваат условите, критериумите и правилата за 

запишување и студирање на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ - Битола. 

 
Член 2 

Одредбите на овој Правилник ги применуваат единиците на 
Универзитетот што вршат високообразовна дејност на студии од прв циклус. 
 

Член 3 
Првиот циклус  студии на Универзитетот се организира во согласност со 

Законот за високото образование, Статутот на Универзитетот, Правилникот за 
единствениот кредит трансфер систем и преминот од една на друга студиска 
програма, односно од една на друга единица на Универзитетот, Статутите на 
единиците на Универзитетот и другите општи акти на Универзитетот. 
 

Член 4 
Со овој Правилник се обезбедува ефикасност на студиите како и 

реализација на насоките за создавање Eдинствен простор на високо образование 
во Европа и примена на Болоњскиот процес преку обезбедување висок квалитет 
на студиите, зголемување на мобилноста на студентите и наставниците и 
зголемување на проодноста на студирањето. 
 
 
ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ 
 

Член  5 
Единиците на Универзитетот можат да организираат два вида студии од 

прв циклус врз основа на акредитирани студиски програми: 
- прв циклус академски (додипломски) студии 
- прв циклус стручни студии 

Првиот циклус академски студии (додипломски студии) трае три или 
четири години и со неговото завршување се стекнуваат 180, односно 240 ЕКТС 
кредити.  
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Траењето на студиите и бројот на кредитите за студиските програми за 
регулираните професии се утврдуваат со закон и со студиската програма. 

Стручните студии од прв циклус траат три години и со нивно 
завршување се стекнуваат 180 ЕКТС кредити, освен ако со Законот за високо 
образование не е поинаку одредено. 

Во рамките на првиот циклус стручни студии можат да се реализираат и 
кратки стручни студиски програми со 60 до 120 ЕКТС кредити. Со завршување 
на стручните студии од 60 до 120 ЕКТС кредити се стекнува соодветен стручен 
назив, во согласност со Законот за високо образование. 
 

Член 6  
Првиот циклус студии е во согласност со Европскиот кредит трансфер 

систем за пренос и акумулација на кредити (во натамошниот текст: ЕКТС), 
според кој за една година на студии се стекнуваат 60 ЕКТС кредити. 

 
Член 7 

Единствените основи за организирање и реализација на студиските 
програми и режимот за студирање според Европскиот кредит трансфер систем 
(ЕКТС) се определени со Правилникот за единствениот кредит трансфер систем 
и преминот од една на друга студиска програма, односно од една на друга 
единица на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола. 

 
 
УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ  
 

Член 8 
На прв циклус студии (академски, академски од областа на уметностите 

и стручни студии) може да се запише лице кое положило државна матура или 
меѓународна матура или кое завршило четиригодишно средно образование 
според прописите кои важеле пред воведувањето на државната матура и кое ги 
исполнува условите предвидени со Законот за високото образование, Статутот 
на Универзитетот, овој Правилник и Конкурсот за запишување студенти на прв 
циклус студии. 

На прв циклус студии може да се запишат и лица кои претходно 
завршиле соодветно вишo, односно високо образование, како и лица кои 
паралелно студираат сродни факултети, студиски групи или насоки, во 
согласност со условите во Конкурсот. 

 
Член 9 

Државјаните на Република Македонија имаат право на образование под 
еднакви услови на единиците во состав на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ - Битола.  

Странските државјани можат, со примената на начелото на заемност, да  
се образоваат на единиците во состав на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ - Битола под еднакви услови како и државјаните на Република 
Македонија.  

Странските државјани, без примена на начелото на заемност, можат да се 
образоваат на единиците во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - 
Битола, под услови што поблиску ги утврдува Универзитетот во Конкурсот. 
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Лицата без државјанство имаат право на високо образование на 
единиците во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола под 
еднакви услови како и државјаните на Република Македонија. 

 
Член 10 

   Право на запишување на прв циклус на образование имаат и лица кои не 
завршиле еднакво образование во странство. 

Оценка за исполнетоста на условите за упис врши Комисија на 
Универзитетот, составена од 5 (пет) члена, што ја формира Ректорската управа. 

 
Член 11 

Студентите можат да се запишат како редовни или како вонредни 
студенти во согласност со условите наведени во Конкурсот. 
 

Член 12 
Образованието на студентите може да се финансира од Буџетот на РМ 

или студентите да  ги плаќаат самостојно трошоците за студирање. 
 За студентите чие образование се финансира од Буџетот на РМ 
Универзитетот на предлог на Единицата може да воведе партиципација во 
трошоците за студирање.  

За студентите чие образование не се финансира од Буџетот на РМ 
Универзитетот на предлог на Единицата може да воведе школарина за 
студирање, во рамките на бројот на студентите определен со Конкурсот.  

Максималните износи за партиципација/школарина ги уврдува 
Националниот совет по претходна согласност од Владата на РМ. 

Со партиципацијата/школарината се утврдуваат трошоците на студирање 
за една студиска година, односно за стекнување 60 ЕКТС кредити. 
 

Член 13 
Универзитетот/Eдиницата нема да наплатува партиципација за:  
- лица без родители помлади од 26 годишна возраст, доколку се 

невработени  
- лица со инвалидност, согласно уредбата која ја донесува Владата по 

предлог на Националниот совет  
- воени инвалиди 
- лица растени во домови за напуштени деца доколку се невработени и  
- други лица утврдени со уредбата на Владата донесена по предлог на 

Националниот совет.  
Средствата за партиципација на овие лица ќе се покриваат од Буџетот на 

Република Македонија. 
 

Член 14 
Одлука за бројот на студентите, чие образование се финансира од 

Буџетот на Република Македонија, на предлог од Универзитетот и по претходно 
мислење на Советот, донесува Владата на Република Македонија.   

Одлука за бројот на студентите што се запишуваат надвор од бројот 
утврден во ставот 1 на овој член, донесува Универзитетот, под условите 
утврдени во Законот за високото образование, по претходна согласност од 
Владата на Република Македонија. 
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Член 15 
Студентите кои се запишуваат на студиските програми од прв циклус, 

склучуваат договори со Универзитетот/Единицата за меѓусебните права и 
обврски во остварувањето на наставно-образовниот процес. 

 
Член 16 

Студентот чие финансирање се врши од Буџетот на Република 
Македонија кој без оправдани причини не ги исполни условите утврдени со 
правилата за студирање на Универзитетот утврдени во член 37 од овој 
правилник ги сноси трошоците за студирање во износот на школарината. 

Запишувањето на оваа категорија студенти се врши под истите услови и 
критериуми како и на редовните студенти финансирани од државата, со 
поднесување на писмена согласност за подмирување на школарината за 
студирање. 
 

Член 17 
 Универзитетот ги утврдува критериумите врз основа на кои се врши 
изборот на кандидатите за запишување на студиите со Конкурсот за I циклус 
студии на Универзитетот, според член 18 од овој Правилник. 

Универзитетот ја утврдува постапката за избор на кандидатите за 
запишување на начин кој гарантира рамноправност на сите кандидати без оглед 
на раса, боја на кожа, пол, род, јазик, вера, политичко или друго уверување, 
етничко, национално или социјално потекло, имот, раѓање, општествена 
положба, инвалидност, сексуална ориентација и возраст. 

Странските државјани се запишуваат на студии на единиците во состав 
на Универзитетот под исти услови како и државјаните на Република Македонија 
и плаќаат школарина во висина утврдена од страна на Универзитетот.  

 
Член 18 

Запишувањето на прв циклус студии се врши врз основа на јавен 
Конкурс што го објавува Универзитетот најмалку 5 (пет) месеци пред 
започнувањето на наставата. Единиците до Универзитетот доставуваат предлог 
за бројот на студенти и висината на износите за партиципација/школарина на 
студиите. 

Конкурсот се објавува во најмалку еден дневен весник што излегува во 
Република Македонија и на веб страните на Универзитетот/Единиците. 

Конкурсот содржи: име и адреса на Универзитетот, име и адреса на 
единицата на Универзитетот, назив на студиската програма за прв циклус 
студии, место на изведување на студиската програма, предвиден број слободни 
места за запишување, постапки и рокови за пријавување и изведување на уписот 
и запишувањето на студиите, времетраење на студиите, висината на 
партиципацијата/школарината, доколку студентот е должен да ги плати. 

Кандидатите се пријавуваат на објавениот Конкурс со пополнување  
пријава за упис на прв циклус, во согласност со Конкурсот. Пријавата и другата 
потребна документација за упис наведени во Конкурсот се доставува до 
Универзитетот/Eдиницата во согласност со објавениот Конкурс. 
 

Член 19 
Постапката за рангирање и утврдување листа на примените кандидати, ја 

спроведуваат конкурсните комисии што ги формираат единиците на 
Универзитетот, во согласност со Конкурсот и Упатството за негова реализација. 
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 За запишаните студенти се отвора личен картон, се заведуваат во 
матичната книга за запишани студенти и се издава индекс и студентска 
легитимација. 

За запишаните студенти се води и евиденција во системот за електронска 
евиденција, во согласност со правилникот што го регулира водењето 
електронска евиденција. 

За следење на реализацијата на Конкурсот, Ректорската управа формира 
Универзитетска конкурсна комисија. 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЈА НА НАСТАВАТА 

 
Член 20 

Студиската година почнува на 1 октомври, а завршува на 30 септември 
следната година и се дели на два семестри, зимски и летен.  

Зимскиот семестар започнува на 1 октомври, а завршува на 14 февруари 
наредната година, а наставата трае од 1 октомври до 15 јануари наредната 
година. Тој трае 18 седмици (13 седмици настава + 2 колоквиумски седмици + 3 
седмици испитен рок). 

Летниот семестар започнува на 15 февруари и завршува на 30 септември, 
а наставата трае од 15 февруари до 31 мај. Тој трае 21 седмица (13 седмици 
настава + 2 колоквиумски седмици + 2 х 3 седмици испитни рокови во јуни и 
септември).  

Распустот трае не помалку од 60 дена во рамките на една календарска 
година во согласност со студентскиот календар. 

Летните активности на Универзитетот (летни школи, летни 
универзитети, летни семинари и др.) траат во времето од 30 јуни до 15 
септември. 

Во рамките на најмногу 40 недели годишно, вкупното оптоварување на 
студентите изнесува 1.500 часа годишно.  

Во случаите од претходниот став на овој член студиските програми од 
првиот циклус содржат најмалку 20, а најмногу 30 часа предавања, вежби и 
семинари неделно и 30 недели годишно.  

По исклучок, ако студиската програма содржи практично оспособување, 
вкупното оптоварување на студентот не смее да надмине 40 часа неделно и 45 
недели годишно.  

Оптоварувањето на студентите од ставот 6 на овој член опфаќа 
предавања, вежби, семинари, индивидуална настава и другите облици на 
студиите кои се соодветни на специфичноста на наставно-научната и 
уметничката област (практично оспособување, хоспитација, настапи, теренска 
работа и слично), консултативно-инструктивна настава, форми на континуирана 
проверка на знаењето, испити, контакт часови, како и индивидуална студиска 
работа (спортска работа, истражување на литература, семинарски задачи, 
проектна работа), самостојно учење, како и изработката на дипломска задача. 

 
Член 21 

Наставата се организира и изведува врз основа на утврден распоред на 
часови. Универзитетот, односно единиците се должни да го објават распоредот 
на часовите најдоцна 10 дена пред почетокот на наставата, на веб страната и на 
огласна табла на Единицата. 
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Распоредот на часови содржи: име на студиската програма, студиска 
година, име на предметот, време (ден, час) на одржување на наставата, место на 
одржување на наставата (предавална/амфитеатар/лабораторија и сл.), име на 
наставникот и други информации за наставата. 

На почетокот на семестарот секој предметен наставник е должен за секој 
предмет да изготви план за реализација на наставата. 

Предметниот наставник е должен во првата седмица од наставата да ги 
запознае студентите со планот за работа на предметот и истиот да го објави на 
веб страната на Единицата. 
 

Член 22 
Предметниот наставник и соработникот, во рамките на нивните 

надлежности, се одговорни за изведувањето на сите облици на настава: 
предавања, вежби, практична работа, менторство и др. и за реализација на 
предвидениот план за работа за соодветниот предмет. 

Наставникот и соработникот, во согласност со претходниот став, се 
должни во текот на наставата, изработката на индивидуалните работи и 
подготовката за проверка на знаењето, да им помогнат на студентите преку 
организирање  часови за консултации. Термините за консултации треба да бидат 
усогласени со термините за настава и истите да бидат достапни за студентите 
преку јавно истакнување на огласна табла и на веб страна на Единицата на 
Универзитетот. 

Часовите за консултација треба да изнесуваат најмалку 4 (четири) часа 
неделно за наставниците и најмалку 8 (осум) часови неделно за соработниците, 
распоредени во најмалку два дена во текот на седмицата. Одлука во врска со 
овој став, донесува Единицата на Универзитетот.  
 
 
ПРАВА И ОБВРСКИ НА СТУДЕНТИТЕ ВО ТЕКОТ НА СТУДИРАЊЕТО 

 
Член 23 

Студентот има право да:  
1. студира истовремено на повеќе студиски програми и да изучува 

дополнителни курсеви   
2. ги користи библиотеката и базите на податоци, просторот, опремата 

(учебните помагала), софтверот и друга научна и стручна инфраструктура на 
Универзитетот/Единицата на којашто студира  

3. учествува во научно-истражувачката, уметничката и стручната дејност 
при што му се гарантираат авторски, пронаоѓачки и слични права и награди  

4. избира и да биде избиран како претставник на студентите во органите на 
Универзитетот и Единицата на којашто студира  

5. користи услуги на студентскиот стандард (сместување, исхрана, 
здравствена заштита и друго), градски и меѓуградски превоз според условите 
утврдени со закон од вршителите на соодветните дејности  

6. ги користи Универзитетските објекти за спортска и културна дејност  
7. ги продолжи студиите што ги прекинал под услови определени со 

Статутот на Универзитетот и овој Правилник 
8. користи распуст не помалку од 60 дена во рамките на една календарска 

година   
9. остварува соработка со студентите во земјата и во странство и  
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10. остварува и други права во согласност со закон и со Статутот на 
Универзитетот. 

 
Член 24 

Студентот има обврска да:  
1.   ги исполнува задачите пропишани во студиските програми  
2.  ги почитува одредбите од Законот за високо образование, Статутот на 

Универзитетот и другите правни акти на внатрешното уредување  
3. се придржува кон решенијата и одлуките на Универзитетот и на 

Единицата  
4. да ги почитува авторските права на авторите на учебниците, 

монографиите и учебните помагала и  
5. да дејствува во согласност со студентскиот етички кодекс кој го 

подготвува и одобрува Универзитетот во согласност со студентското 
претставување. 

Редовниот студент може да отсуствува од настава или вежби најмногу  
три пати (оправдано и/или неоправдано) во текот на семестарот, во спротивно 
нема право на полагање на предметот преку колоквиуми. 

Доколку студентот не ги положи колоквиумите како начин на полагање 
на испитот, тогаш целата материја од предметната програма ја полага на 
завршниот испит. Ако предметот е во зимскиот семестар, ова право трае до 
првото наредно запишување на зимскиот семестар. Ако предметот е во летниот 
семестар, ова право трае до наредното запишување на летниот семестар. 

Студентите, во текот на студиите, должни се да посетуваат практична 
настава, доколку истата е предвидена со студиската програма. 
 
 
НАПРЕДУВАЊЕ ВО ТЕКОТ НА СТУДИРАЊЕТО 
 

Член 25 
Студентот напредува во текот на студирањето, односно запишува 

предмети преку бројот на остварените кредити. 
Студентот може да запише минимум 24 кредити, но не повеќе од 42 

кредити во семестар. 
Студентот може да запише помал број кредити од оние наведени во 

претходниот став доколку му се останати предмети што носат вкупен број 
кредити помал од 24. 

Доколку студентот ги има реализирано сите останати обврски според 
студиската програма, но нема дипломирано, може да ги запише кредитите од 
дипломската работа и во зимски и во летен семестар. 
 

Член 26 
Студентот кој запишува зимски семестар, во тој семестар: 
- Задолжително повторно ги запишува сите предмети (кредити) што не 

ги положил заклучно со септемврискиот испитен рок од претходниот, 
односно претходните зимски семестри 

- Запишува нови предмети (кредити) од наредниот, односно наредните 
зимски семестри според студиската програма. Притоа, прво се 
запишуваат нови задолжителни предмети, а потоа нови изборни 
предмети 
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- Ако студентот веќе ги реализирал сите обврски од претходниот 
зимски семестар, тогаш сите предмети се нови предмети од 
наредниот, односно редоследно наредните зимски семестри. 

 
Член 27 

Студентот кој запишува летен семестар, во тој семестар: 
- Задолжително повторно ги запишува сите предмети (кредити) што не 

ги положил заклучно со февруарскиот испитен рок од претходниот, 
односно претходните летни семестри 

- Запишува нови предмети (кредити) од наредниот, односно наредните 
летни семестри според студиската програма. Притоа прво се 
запишуваат нови задолжителни предмети, а потоа нови изборни 
предмети 

- Ако студентот веќе ги реализирал сите обврски од претходниот, 
односно претходните летни семестри, тогаш сите предмети се нови 
предмети од наредниот, односно редоследно наредните летни 
семестри. 

 
Член 28 

Студентите кои повторно запишуваат предмети, смеат да запишат нов 
предмет којшто според студиската програма условува претходно полагање на 
предметот што повторно се запишува, но полагањето на предметите треба да е 
редоследно. 
 
 
ЗАПИШУВАЊЕ СЕМЕСТРИ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ СТУДИСКА ГОДИНА 
 

Член 29 
Студентите запишуваат семестри. Статус на студент во тековната 

студиска година на првиот циклус студии имаат студентите кои ќе запишат, 
односно презапишат семестар. 

Запишувањето семестри се врши во согласност со Правилникот за 
единствениот кредит трансфер систем и преминот од една на друга студиска 
програма, односно од една на друга единица на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ - Битола. 

Евидентирањето студиска година се врши врз основа на потребниот број 
освоени кредити определени со членовите 31, 32 и 33 од овој Правилник. 
 

Член 30 
Евидентирањето пооделни студиски години според бројот на освоени 

кредити, се однесува на водењето евиденција на студентите по студиски години, 
додека напредувањето во текот на студиите е поврзано со освоените кредити, во 
согласност со членовите  25, 26 и 27 од овој Правилник. 
 

Член 31 
Доколку студентот освоил најмалку 36 европски кредити се смета дека е 

студент во втора година на прв циклус студии. 
Доколку студентот освоил најмалку 90 европски кредити се смета дека е 

студент во трета година на прв циклус студии.  
Доколку студентот освоил најмалку 150 европски кредити се смета дека 

е студент во четврта година на прв циклус студии.  
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Доколку студентот освоил најмалку 210 европски кредити се смета дека 
е студент во петта година на прв циклус интегрирани студии. 
 

Член 32 
Студентите кои студираат на четиригодишна студиска програма, а кои ги 

имаат ислушано сите предмети предвидени со студиската програма и имаат 
освоено најмалку 180 кредити, се стекнуваат со статус на апсолвент. 

Студентите кои студираат на тригодишна студиска програма, а кои ги 
имаат ислушано сите предмети предвидени со студиската програма и имаат 
освоено најмалку 120 кредити, се стекнуваат со статус на апсолвент. 

Студентите кои студираат на петгодишна студиска програма, а кои ги 
имаат ислушано сите предмети предвидени со студиската програма и имаат 
освоено најмалку 240 кредити, се стекнуваат со статус на апсолвент. 
 

Член 33 
 Студентите кои ги положиле сите предмети предвидени со студиската 
програма и до почетокот на новата студиска година го запишале, но не ја 
одбраниле дипломската работа, само ја евидентираат последната студиска 
година.  
 Студентите кои ги положиле сите предмети од зимските семестри 
предвидени со студиската програма, но сè уште имаат неположени предмети од 
летните семестри, во зимскиот семестар во новата студиска година не 
запишуваат предмети, туку само ја евидентираат студиската година. 
  

Член 34 
Запишувањето семестар, односно предмети во дадениот семестар се 

врши во согласност со претходно положените предмети и освоените кредити, 
според членовите 25, 26 и 27 од овој Правилник. 
 

Член 35 
Евиденцијата на предмет што се запишуваат, податоците дали тоа се 

повторно запишани предмети или нови предмети, како и висината на 
школарината се врши преку пополнување пријавни листови од страна на 
студентите при запишувањето предмети. 

Формата и содржината на пријавниот лист ja пропишува Ректорската 
управа. 

Точноста на податоците во пријавниот лист со свој потпис ја потврдуваат 
надлежниот референт во Службата за студентски прашања и 
координаторот/администраторот за ЕКТС за соодветната студиска програма. 

Запишаните предмети задолжително се евидентираат и во системот за 
електронска евиденција 
 

Член 36 
Плаќањето на надоместокот за партиципација/школарина при 

запишувањето на семестарот се одредува според запишаните кредити. 
Пресметката се врши на начин што надоместокот за партиципација/школарина 
се дели со бројот на кредити за една студиска година, односно со 60 и така 
добиениот износ се множи со бројот на запишаните кредити на нови предмети. 

Студентите (во квота со партиципација, квота со школарина и 
вонредните студенти) коишто повторно запишуваат предмет, плаќаат 80% од 
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партиципацијата, односно од износот за трошоците за студирање во согласност 
со статусот на студентот.  
 

Член 37 
Студентите запишани во државна квота, кои по третпат не оствариле 

право за напредување во согласност со член 31 од овој Правилник, ги 
продолжуваат студиите како студенти што студираат со школарина. 

Одредбата од став 1 не важи за студенти кои од оправдани причини по 
третпат не го оствариле правото за напредување.  

Како оправдани причини се сметаат: 
- боледување подолго од 3 (три) месеци  
- бременост и породување 
- отсуство од земјата во случај кога кандидатот е упатен привремено да 

извршува работи во странство, научно усовршување во странство, 
учество во научни и спортски експедиции и слично и 

- други оправдани причини. 
По барање на студентот од оправдани причини, наведени во претходниот 

став, студиите можат да бидат ставени во мирување, додека траат оправданите 
причини, но не подолго од две години. Одлука за ставање на студиите во 
мирување носи Деканот на Единицата на Универзитетот. Времето за коешто 
студиите се ставени во мирување не се засметува во вкупниот рок за 
завршување на студиите предвидени со овој Правилник.  

Се смета дека студентот ги прекинал студиите доколку не запише 
семестар, заклучно до почетокот на наредниот семестар, иако ги исполнил 
условите. 

Доколку за време на прекинот на студиите се измени студиската 
програма, или истата повеќе не е активна, студентот е должен да ги продолжи 
студиите по изменетата или новата студиска програма, при што е должен да ги 
ислуша, да ги исполни и да ги полага разликите во изменетата студиска 
програма. 

Одлука за продолжување на прекинатите студии по барање на студентот 
носи Деканот/Директорот на Единицата на Универзитетот 

За времетраењето на прекинот на студиите, студентот не плаќа 
партиципација, односно школарина. 
 
 
МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ И ПАРАЛЕЛНО СТУДИРАЊЕ 
 

Член 38 
Студентите имаат право и можност да запишуваат и полагаат предмети на 

други студиски програми во рамките на Единицата, на други единици на 
Универзитетот, на други универзитети во земјата и на други универзитети во 
странство, во рамки на програми за мобилност на студенти. 

Кредитите можат да се пренесуваат од една на друга иста, слична или 
различна студиска програма во рамките на високообразовните установи во 
земјата и странство.  

Критериумите и условите за пренесување кредитите и условите за 
преминување меѓу студиските програми поблиску се уредуваат со Правилникот 
за единствениот кредит трансфер систем и преминот од една на друга студиска 
програма, односно од една на друга единица на Универзитетот „Св. Климент 
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Охридски“ – Битола,  Правилникот за мобилност на универзитетите во земјата и 
во странство на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола на 
Универзитетот и со договорот склучен меѓу високообразовните установи. 
 

Член 39 
Премин од една на друга студиска програма, доколку постои можност и 

под услови дефинирани со посебна одлука на единицата, може да се оствари ако 
се работи за: 

- премин од една на друга програма академски студии 
- премин од една на друга програма стручни студии  
- премин од академска студиска програма на програма на стручни студии. 

Премин од програма на стручни студии на програма на aкадемски студии 
не може да има. 
 

Член 40 
Почнувајќи од третиот семестар студентите можат паралелно да 

запишуваат предмети од друга студиска програма во рамките на единицата на 
Универзитетот заради нејзино совладување, со тоа што вкупниот број на 
кредити од двете студиски програми во еден семестар не смее да го надмине 
бројот утврден со членот 25 од овој Правилник. По успешното совладување на 
двете студиски програми студентот добива две дипломи. 
 
 
ИСПИТЕН РЕЖИМ И НАЧИН НА ОЦЕНУВАЊЕ 
 

Член 41 
Наставните дисциплини од студиската програма можат да се полагаат: 

континуирано - преку колоквиуми или преку завршно оценување. 
Проверката на знаењето на студентот, по наставните предмети, се врши 

во текот на наставно-образовниот процес и се изразува во поени. Во зависност 
од бројот на освоени поени студентот добива оценка изразена во броеви од 5 
(пет) до 10 (десет), при што оценката 5 (пет) означува недоволен успех. 

Проверката на знаењето по одделни наставни предмети се врши на начин 
определен од предметниот наставник, а кој начин се вградува во студиската 
програма и се спроведуваат во роковите утврдени со Статутот на 
Универзитетот. 

 
Член 42 

Во рамките на континуираното оценување студентот полага два 
колоквиуми. Доколку студентот не го положи првиот колоквиум, истиот може 
да го полага уште еднаш на поправен колоквиум организиран надвор од 
термините за настава. 

Студентот има право да полага втор колоквиум доколку го има положено 
првиот колоквиум. Доколку студентот не го положи вториот колоквиум, истиот 
може да го полага само уште еднаш, и тоа во првиот нареден испитен рок. 
Доколку не го положи, полага завршен испит во наредните испитни рокови. 
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 Член 43 
Оценката од завршното или континуираното оценување задолжително се 

запишува во индексот, во пријавата за завршно оценување и во електронски 
систем.  

Доколку полагањето се врши преку колоквиуми, тогаш студентот полага 
два колоквиуми, а оценувањето на колоквиумите се врши со поени од 0 до 80; за 
полагање на соодветниот колоквиум потребно е да се освои минимум 41 поен, 
притоа за формирањето на оценката се зема просечниот број поени освоени на 
двата колоквиуми. 

Останатите 20 поени до вкупниот број од максимум 100 поени се 
добиваат врз основа на другите активности и резултати на студентите и тоа: 
 прва група до 10 поени: 

 присуство и активност на предавањата 
 присуство и активност на вежби. 

 втора група до 10 поени: 
 изработка на семинарски труд 
 самостојна (домашна) работа 
 изработени или реализирани проекти/програми. 

 трета група до 10 поени: 
 менторство на други студенти 
 освоени награди или пофалници 
 учество на семинари 
 учество на симпозиуми и 
 други активности предвидени со предметната програма. 

Распределбата на поените за конкретните активности од претходно 
наведените групи ја врши предметниот наставник кој има обврска да ја стави на 
увид на студентите, на почетокот на наставата по соодветната наставна 
дисциплина. 

Максималниот број поени од сите активности од овој член потребен за 
формирање на завршната оценка не може да биде поголем од 20. 

Стекнатите поени по основ на присуство и активност на предавања и 
вежби важат само до евентуалното повторно запишување на предметот. 
Правото на стекнатите поени од другите активности (семинарски трудови, 
проекти, менторство и др.) останува и доколку студентот повторно го запише 
предметот.  
 

Член 44 
Доколку студентот ги положи двата колоквиуми и заедно со другите 

активности од континуираното оценување освои повеќе од 50 поени, тој 
поднесува испитна пријава за завршно оценување во редовните испитни рокови 
и притоа не се јавува на завршното оценување. 

Доколку студентот освои повеќе од 50 поени само со полагање на 
колоквиумите, тогаш за позитивна оценка не му е потребен дополнителен број 
поени од другите активности, освен ако тие не се предвидени како 
задолжителни со предметната програма. 

 
Член 45 

Доколку студентот не ги положи колоквиумите како начин на полагање 
на испитот, тогаш целата материја од предметната програма ја полага на 
завршниот испит. Ако предметот е во зимскиот семестар, ова право трае до 
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првото наредно запишување на зимскиот семестар. Ако предметот е во летниот 
семестар, ова право трае до наредното запишување на летниот семестар. 

Редовните студенти кои не го положиле, односно не го полагаат испитот 
преку колоквиуми, т.е. го полагаат испитот само преку завршно оценување, се 
оценуваат со поени од 0 до 80, при што услов за положен завршен испит се 
освоени минимум 41 поен, но и освоени најмалку уште 10 поени од другите 
активности наведени во член 45, што значи вкупно над 50 поени. Доколку 
студентот освои повеќе од 50 поени само на завршното оценување, тогаш за 
позитивна оценка не му е потребен дополнителен број поени од другите 
активности, освен ако тие не се предвидени како задолжителни со предметната 
програма. 
 

Член 46 
Пред објавувањето на резултатите од завршното оценување, предметниот 

наставник е должен да објави прелиминарна листа за постигнатите резултати на 
студентите кои предметот го полагале преку континуирано оценување 
(колоквиуми). 

Листата од претходниот став ги содржи поените освоени на 
колоквиумите и другите форми на континуирано оценување.  

Предметниот наставник ја формира конечната оценка врз основа на 
претходно објавените резултати од колоквиумите и другите активности и истата 
ја објавува во резултатите за завршно оценување за соодветниот испитен рок. 

 
Член 47 

За континуираното како и за завршното оценување, остварените 
резултати на студентите јавно се објавуваат најдоцна во рок од 10 дена од 
одржувањето на колоквиумот односно испитот.  

Предметниот наставник објавува прелиминарна листа на резултатите во 
која се внесени сите елементи што биле основа за формирање на завршната 
оценка. Доколку во рок од 5 (пет) дена од објавувањето нема забелешки на 
објавенета прелиминарна листа, предметниот наставник објавува конечни 
резултати.  

Ако има оправдани забелешки од страна на студентот во рок од 5 дена од 
објавувањето на прелиминарната листа, предметниот наставник ја корегира 
листата и повторно ја објавува со внесените корекции, после што истата станува 
конечна. 

Студентот има право на формален писмен приговор на објавената 
конечна листа од претходниот став во согласност со член 60 од овој Правилник.  
 

Член 48 
Формирањето конечна оценка од континуираната проверка на знаењата, 

завршното оценување и останатите активности во рамките на предметната 
програма, се врши врз основа на вкупниот број освоени поени по сите основи, и 
тоа: 

- од 0 до 50 поени: оценка 5 (пет) 
- од 51 до 60 поени: оценка 6 (шест) 
- од 61 до 70 поени: оценка 7 (седум) 
- од 71 до 80 поени: оценка 8 (осум) 
- од 81 до 90 поени: оценка 9 (девет) 
- од 91 до 100 поени: оценка 10 (десет). 
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Член 49 

Доколку при утврдувањето конечен број поени се појават децимали, се 
врши заокружување на бројот на следниов начин: ако првата децимала е помала 
од 5 се заокружува претходниот цел број, а ако истата е еднаква или поголема 
од 5 се заокружува следниот цел број. 

Конечната оценка се евидентира во пријавата за испит што ја пополнува 
и потпишува предметниот наставник во индексот, извештај за испит и во 
електронскиот систем за евиденција. 

 
 
НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ ИСПИТИ И ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА 
СПРОВЕДЕНИТЕ ИСПИТИ 
 

Член 50 
Проверката на знаењата на студентите се врши преку колоквиумски 

седмици (во осмата и петнаесеттата седмица во секој семестар) и во три испитни 
рокови: февруарски, јунски и септемвриски. Колоквиумските седмици и 
испитните рокови се дефинирани во Календарот за реализација на студиската 
година. 

Со одлука на Наставно-научниот/Наставничкиот совет, може да се 
утврдат најмногу уште два испитни рока во текот на студиската година. Во овие 
испитни рокови студентите за полагањето на испитите плаќаат определен 
надоместок за што одлучува Деканатската, односно, управата на Единицата на 
Универзитетот. 

За студентите со статус апсолвент, единиците на Универзитетот, покрај 
трите редовни, задолжително организираат уште два дополнителни испитни 
рока. 

Студентите кои стекнале статус на апсолвент имаат право да ги полагаат 
сите заостанати предмети во сите испитни рокови. 

 
Член 51 

Студентите го вршат пријавувањето на испитите со пополнување 
испитни пријави и нивно поднесување до службата за студентски прашања во 
определените рокови за пријавување на испитите и преку системот за 
електронска евиденција. 

Студентот може да го пријави испитот и по предвидениот рок, но 
најдоцна до денот на одржување на испитот, пришто се плаќа определен 
надоместок за задоцнетото пријавување.  

Службата за студентски прашања врши проверка на поднесените 
испитни пријави и изготвува записник за спроведување на испитот, генериран 
од системот за електронска евиденција, во којшто се внесени кандидатите за 
полагање на испитот  по соодветниот предмет. 

Записникот не може да се надополнува со други кандидати, по 
започнувањето на испитот. 
 

Член 52 
На денот на спроведување на испитот, предметниот наставник е должен 

да го провери идентитетот на студентот и да провери дали истиот е внесен во 
записникот за спроведување на испитот. Проверката на идентитетот се врши врз 
основа на индексот, а по потреба и на личната карта. 
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Член 53 
Студентите кои добиле позитивна завршна оценка преку полагање на 

колоквиуми и други начини на континуирано оценување на знаењето, 
поднесуваат пријава за испит во испитните рокови најдоцна до наредното 
запишување на предметот во соодветниот семестар. 

 
Член 54 

Студентите при првото полагање на завршниот испит по определена 
наставна дисциплина не плаќаат надоместок за полагањето на испитот. За секое 
наредно полагање на соодветниот предмет студентите плаќаат надоместок во 
согласност со Тарифникот за наплата донесен од страна на Ректорската Управа. 

 
Член 55 

Право на проверка на знаењето и евидентирање завршна оценка 
остваруваат само студентите што го запишале и пријавиле соодветниот предмет, 
без разлика дали тој предмет е запишан по првпат или повторно е запишан. 
 

Член 56 
Конечните резултати од испитите и колоквиумите (вклучувајќи ги и 

табелите со доделените поени по сите основи) задолжително се објавуваат на 
огласна табла и /или на интернет страницата на единицата (според број на 
индекс), при што предметниот наставник е должен да чува примерок од истите. 

Резултатите од испитите и колоквиумите се чуваат и во електронска 
форма. 
 

Член 57 
Предметниот наставник е должен да ги чува материјалите врз чија основа 

се доделени поени при континуираното и завршното оценување (тетратки, 
тестови, семинарски, проектни задачи итн.), 3 (три) месеци по објавувањето на 
конечните резултатите.  

Предметниот наставник, за секоја студиска година посебно, води 
евиденција и во електронска форма за постигнатите резултати од колоквиумите 
и другите форми на континуирано оценување. 
 

Член 58 
Предметниот наставник е должен најдоцна во рок од 20 дена од 

одржувањето на испитот до Службата за студентски прашања да ги достави 
потпишани испитните пријави,  примерок од објавените резултати од испитот и 
записникот за спроведување на испитот по соодветниот предмет, при што 
бројот и оценките на положените кандидати треба да е идентичен.  

Службата за студентски прашања врши проверка на испитните пријави и 
доколку тие се исправни, ги внесува во досието на студентот. Доколку службата 
за студентски прашања утврди определена неисправност на одреден број 
испитни пријави, за истото, најдоцна во рок од 5 (пет) дена од доставувањето на 
пријавите, го известува предметниот наставник, а по потреба и продеканот за 
настава. Предметниот наставник врши исправка на неисправните пријави во рок 
од 5 (пет) дена од известувањето и истите ги доставува до Службата за 
студентски прашања којашто ги внесува во досието на студентот. 
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Член 59 
 На барање на студентот Единицата издава Уверение или документ за 
завршното оценување врз основа на податоците во пријавите за испитите за 
секоја предметна програма, потпишани од наставникот.  

Просечниот успех на студентот претставува аритметичка средина на 
оценките од завршното оценување по сите наставни предмети во текот на 
студиите на студиската програма, вклучувајќи ја и дипломската работа.  
 
 
ПРИГОВОР НА ЗАВРШНА ОЦЕНКА 
 

Член 60 
Ако студентот не е задоволен од оценката на завршното оценување или 

ако смета дека испитот не е спроведен во согласност со Законот за високото 
образовние и со Правилникот на Единицата, тој може да поднесе приговор до 
Деканот/Директорот, во рок од 24 часа од објавувањето на конечните резултати 
на  веб страната на Единицата на Универзитетот. 

Ако Деканот/Директорот утврди дека се исполнети условите од ставот 1 
на овој член, наставникот ќе ја преиспита оценката од завршното оценување во 
рок од 3 (три) дена. 

Ако наставникот не ја преиспита оценката што ја утврдил во рокот од 
претходниот став или остане на истата, или пак го прифати приговорот, но 
студентот повторно не е задоволен со добиената оценка, на барање на 
студентот, испитот се полага пред тричлена Комисија составена од наставници 
од иста или сродна наставно-научна област, во наредните 24 часа, наредниот 
работен ден, доколку испитот се полага усно, а доколку испитот се полага 
писмено во истиот рок Комисијата ја оценува истата писмена задача. 

Комисијата од претходниот став ја формира Деканот/Директорот и во 
истата предметниот наставник не може да биде член. Членови во Комисијата 
можат да бидат наставници и од други единици на Универзитетот или други 
универзитети во земјата. 

Оценката на Комисија е конечна. 
 

Член 61 
После три неуспешни полагања на завршниот испит по одреден предмет, 

студентот има право при пријавувањето на испитот да поднесе Барање до 
Деканот/Директорот на Единицата, за полагање на испитот пред Комисија. 

Постапувајќи по Барањето на студентот, Деканот/Директорот на 
Единицата донесува Одлука за формирање Комисија од три члена, пред која 
студентот, во таа испитна сесија, ќе го полага испитот. 

Комисијата е составена од тројца наставници од иста или сродна 
наставно-научна област. Предметниот наставник не може да биде член на оваа 
Комисија. Испитот пред Комисијата задолжително се полага писмено.  
 

Член 62 
По барање на студентот, му се овозможува да го повтори завршното 

оценување за повисока завршна оценка по наставен предмет, во период од 
најмногу три последователни испитни сесии од полагањето на испитот. Ова 
право студентот може да го оствари доколку нема дипломирано. 
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Деканот/Директорот, во рок од 3 (три) дена од поднесувањето на 
барањето, донесува решение по барањето. 

Со уважувањето на барањето за преполагање на испитот претходно 
добиената оценка се поништува. 
 
 
ДИПЛОМСКА РАБОТА 

 
Член 63 

Со студиската програма за прв циклус студии може да биде предвидена 
дипломска работа. 

Студентот ја избира темата на дипломската работа во договор со 
менторот.  
 

Член 64 
Во согласност со студиската програма, по завршувањето на сите испити, 

се брани дипломската работа пред Комисија во состав од најмалку двајца, а 
најмногу тројца членови. Првиот член на оваа комисија, кој истовремено е 
ментор, задолжително е предметниот наставник од соодветната дисциплина  на 
која се однесува темата. За втор и/или трет член на Комисијата се определува/ат 
наставник/ци од иста или сродна област. 

Одлука за составот на комисиите за одбрана на дипломските трудови на 
предлог на организационите единици носи Наставно-научниот/Наставничкиот 
/Научниот совет, на почетокот на учебната година. 

Во случај на отсуство на вториот и/или третиот член на комисијата на 
денот кога треба да биде одбраната на дипломскиот труд, со одлука на 
продеканот за настава/заменик директорот или Деканот/Директорот се 
определува негова замена. 

Во случај на паралелно студирање на повеќе студиски програми, 
студентот брани толку дипломски трудови колку што стекнува дипломи. 
 

Член 65 
Пријавата за одбрана на дипломската работа се поднесува до службата за 

студентски прашања на Единицата, најдоцна 90 дена по полагањето на 
последниот испит. Овој рок може да биде продолжен по барање на студентот 
заради оправдани причини. 

Пријавата за дипломската работа ги содржи следниве податоци: име и 
презиме, број на досие, назив на тема за завршен испит, ментор, предмет, датум 
на пријавата и потпис на наставникот – ментор. 

Службата ја поднесува пријавата до Комисијата за проверка на 
студентското досие. Комисијата ја сочинуваат продеканот за настава/заменикот 
директор, секретарот на Единицата (или друго лице овластено од 
Деканот/Директорот), надлежниот референт за студенски прашања и 
координаторот/администраторот за ЕКТС на Единицата на Универзитетот. 

Комисијата за проверка на студентското досие ја разгледува доставената 
пријава за завршен испит, врши увид во студентското досие и изготвува 
записник. Ако студентското досие е комплетно (положени сите испити 
предвидени со  соодветната студиска програма, освоен потребниот минимален 
број  кредити, исполнети евентуалните други обврски предвидени со студиската 
програма, регулирани финансиските и другите административни обврски и др.), 
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на студентот му се одобрува одбрана на дипломската работа. Доколку 
студентското досие не е комплетно, тогаш Комисијата досието го враќа во 
службата за студентски прашања и по неговото комплетирање ќе ја одобри 
одбраната на дипломската работа. 

Датумот за одбрана на дипломската работа го определуваат менторот и 
студентот, по претходна консултација со надлежниот референт во Службата за 
студентски прашања. 

Одбраната на дипломската работа е јавна и за истата се води записник. 
Дипломската работа се оценува со оценка од 5 (пет) до 10 (десет) и позитивната 
оценка на дипломската работа влегува во пресметувањето на просечниот успех 
на студентот.  

Во случај на непостоење консензус по однос на предлогот од сите 
членови на Комисијата, членот на Комисијата што не е мнозинство, во истиот 
извештај дава издвоено мислење за дипломскиот труд. 

Со успешната одбрана на дипломската работа студентот се стекнува со 
право за добивање на уверение и диплома за завршени студии на соодветната 
студиска програма на единицата на Универзитетот. 

Доколку студентот не ја одбрани дипломската работа, тој повторно 
поднесува пријава за изработка на дипломска работа. 

 
Член 66 

Студентот брани дипломски труд најдоцна во рок од 8 (осум) години 
сметајќи од денот на почетокот на семестарот во академската година во којашто 
студентот се запишал на прв циклус (додипломски) четиригодишни студии. 

Студентот брани дипломски труд најдоцна во рок од 6 (шест) години 
сметајќи од денот на почетокот на семестарот во академската година во којашто 
студентот се запишал на прв циклус (додипломски) тригодишни студии. 

Студентот брани дипломски труд најдоцна во рок од 6 (шест) години од 
денот на почетокот на семестарот во академската година во којашто студентот 
се запишал на прв циклус стучни студии. 

Студентот брани дипломски труд најдоцна во рок од 10 (десет) години од 
денот на почетокот на семестарот во академската година во којашто студентот 
се запишал на прв циклус интегрирани студии.  

По барање на студентот, во оправдани случаи наведени во член 37 став 3, 
Наставно-научниот/Наставничкиот/Научниот совет на Единицата може да 
одобри продолжување на рокот за одбрана на дипломскиот труд, но најмногу за 
една година. 
 
 
ЈАЗИК НА РЕАЛИЗАЦИЈА 
 

Член 67 
Наставата на првиот циклус студии на единиците на Универзитетот се 

изведува на македонски јазик, а за одделни акредитирани студиски програми на 
странски јазици или за делови од студиски програми во кои учествуваат 
наставници гости од странство, може да се изведува и на некој од светските 
јазици. 

По исклучок од ставот 1 на овој член, наставата на единиците во состав 
на Универзитетот може да се изведува на некој од светските јазици.  
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На универзитетот наставата за најмалку две студиски програми за прв 
циклус академски студии задолжително се изведува и се полага на англиски 
јазик. 
 
 
СТУДЕНТИ 
 

Член 68 
Прашањата поврзани со статусот на студентите и нивните права и 

обврски како и дисциплинските мерки се дефинирани со Законот за високото 
образование, Статутот на Универзитетот, и статутите на единиците на 
Универзитетот. 
 

Престанок на статусот на студент 
 

Член 69 
На студентот му престанува статусот на студент ако студентот:  

- дипломира  
- не ги заврши студиите во рокот утврден со закон, Статутот или правилата за 
студирање на Универзитетот  
- се испише  
- е исклучен и  
- во други случаи утврдени со правилата за студирање на Универзитетот и на 
Единицата.  

Статусот од ставот 1 на овој член може да биде обновен. 
По обновувањето на статусот, студентот може да ги продолжи студиите 

по студиска програма која се применува.  
Во случај на промена на студиската програма, студентот е должен да ги 

ислуша дополнителните предмети, исполни обврските и да ги полага 
различните предмети во студиската програма. 

Студентот на кој му е обновен статусот, ги продолжува студиите во 
согласност со овој Правилник со плаќање школарина. 

Статусот од ставот 1 на овој член може да биде обновен според 
постапката утврдена со Статутот на Универзитетот, освен ако статусот не 
престанал со трајно исклучување.  

Трошоците за обновување на статусот ги поднесува студентот, а истите 
се определуваат со општ акт на Универзитетот. 
 

 
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

 
Член 70 

Предметниот наставник кој е член на Комисијата за одбрана на 
дипломскиот труд, не може да биде лице кое со студентот кој го брани 
дипломскиот труд е роднина по крв во права линија до кој и да е степен, а во 
странична линија до четврти степен, или му е брачен другар, лице со кое живее 
во вонбрачна заедница или роднина по сватовство до втор степен.  

Доколку студентот со предметниот наставник е во роднинска врска 
согласно став 1 од овој член, наставникот е должен да се изземе за тој студент 
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од Комисија за одбрана на дипломскиот труд и за тоа да го извести 
Деканот/Директорот на Eдиницата. 

Во таков случај, Деканот/Директорот на Eдиницата, во Комисијата за 
одбрана на дипломскиот труд, на местото од изземениот наставник назначува 
друг наставник од иста или сродна научна област во рамките на истото научно 
поле. 
 
ДИПЛОМИ 
 

Член 71 
Лицето кое завршило прв циклус студии се стекнува со назив 

дипломиран и додавка на соодветната област, ако со закон поинаку не е 
уредено.  

Квалификациите кои се стекнуваат со завршување на студиска програма 
на прв циклус студии припаѓаат на нивото VI Б за тригодишните додипломски 
студии, односно на нивото VI А за четиригодишните додипломски студии од 
Националната рамка на квалификации утврдена со Законот за националната 
рамка на квалификации и соодветствуваат на ниво VI од Европската рамка на 
квалификации.  

Со завршување на стручните студии од 60 до 120 ЕКТС кредити се 
стекнува соодветен стручен назив, во согласност со закон. 

Квалификациите кои се стекнуваат со завршување на студиска програма 
на првиот циклус на стручни студии припаѓаат на нивото VI Б за тригодишните 
стручни студии од прв циклус, односно на нивото V А за кратки стручни 
студиски програми од прв циклус со 60 до 120 ЕКТС кредити од Националната 
рамка на високообразовни квалификации утврдена со Законот за националната 
рамка за квалификации и соодветствуваат на ниво VI, односно ниво V од 
Европската рамка на високообразовни квалификации. 

Студентот кој ќе ги изврши сите обврски по студиската програма за 
добивање на високо образование во прв циклус на образование Универзитетот и 
Единицата на Универзитетот, врз основа на евиденцијата што се води за него му 
издава диплома.  

Во меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, академскиот 
назив по завршување на додипломските студии е bachelor или baccalaureus, 
односно baccalaurea. 

Во меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, стручниот 
назив по завршување на првиот циклус на стручни студии е bachelor или 
baccalaureus, односно baccalaurea, со додавка на струката, ако со закон поинаку 
не е уредено. 

Со дипломата од ставот 5 на овој член се потврдува дека студентот 
завршил студиска програма од прв циклус и се стекнува со соодветен стручен 
или научен назив. Составен дел на дипломата е додаток на дипломата.  

Диплома и Додаток на дипломата на Универзитетот ја потпишува 
Ректорот и Деканот/Директорот на Единицата на Универзитетот и се заверува 
со сув печат на Универзитетот.  

Заедничката диплома и Додаток на дипломата ја потпишуваат Ректорот 
на Универзитетот и овластените лица на високообразовните установи со кои се 
организира студиската програма за стекнување на заедничка диплома.  

Промоцијата на лицата кои завршиле стручни или академски студиски 
програми од прв циклус на студии ја врши Деканот/Директорот на Единицата на 
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Универзитетот според постапка утврдена со правилата на Единицата на 
Универзитетот. 
 

Член 72 
Дизајнот и содржината на дипломата и уверението ги почитуваат 

критериумите за меѓународна препознатливост и прифатливост. 
 

Член 73 
На студентот кој ќе заврши само дел од студиска програма за стекнување 

на образование на прв циклус му се издава уверение, генерирано од системот за 
електронска евиденција, за завршениот дел од студиската програма која содржи 
податоци за нивото, природата и содржината на студиите, како и постигнатите 
резултати. 

 
Член 74 

Содржината и формата на дипломата и упатството за подготовка на 
Додаток на дипломата и на другите јавни исправи определени со Законот за 
високо образование ги пропишува Министерот надлежен за работите на 
високото образование. 
 
 
СТУДИСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕДНИЧКА ДИПЛОМА 

 
Член 75 

На Универзитетот, односно неговата Единица може да се организира 
студиска програма од прв циклус за стекнување заедничка диплома, заедно со 
друга единица на Универзитетот, заедно со еден или повеќе универзитети, 
односно самостојни високи стручни школи од Република Македонија или од 
странство акредитирани во земјата во која и е седиштето, за што одлучува 
Универзитетот на сопствена иницијатива или на предлог на единиците на 
Универзитетот. 

Кога Универзитетот изведува студиска програма за стекнување на 
заедничка диплома со странски универзитет, односно самостојни високи 
стручни школи, се применуваат прописите на оној универзитет, односно 
самостојна висока стручна школа каде што се изведува студиската програма во 
поглед на соодносот на застапеноста на задолжителните и изборните предмети. 

Заедничката диплома е јавна исправа во која задолжително се наведени 
универзитетите и нивните единици, односно самостојни високи стручни школи 
кои заеднички учествувале при изведувањето на студиската програма. 
Содржината и обликот на заедничката диплома како и прилозите кон дипломата 
ги определува Универзитетот. 
 
 
СТУДИСКА ПРОГРАМА ЗА ДВОЈНА ДИПЛОМА 
 

Член 76 
Врз основа на билатерален договор, со којшто се регулираат меѓусебните 

права и обврски помеѓу Универзитетот/Единицата и универзитет, односно 
самостојна висока стручна школа од Република Македонија или од странство 
акредитирани во земјата во која им е седиштето, Статутот на Универзитетот и 
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овој Правилник, Универзитетот/Единицата може да реализира студиска 
програма за двојна диплома и да издава двојна диплома. 
 
 
НАГРАДИ 
 

Член 77 
Студентот може да добива соодветни награди и признанија за посебно 

покажани резултати во студирањето. Видот на наградите и критериумите и 
процедурите за нивно доделување ги утврдуваат Универзитетот и/или 
единиците на Универзитетот. 

 
 

РОКОВИ 
 

Член 78 
Сите наведени рокови во овој Правилник не течат во периодот од 15 јули 

до 25 август, како и во неработни денови. 
 
 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 79 
Студентите запишани на студиски програми заклучно со студиската 

2017/2018 година продолжуваат да студираат според  правилата за студирање 
кои важеле пред донесувањето на овој Правилник.  

Овие студенти, на нивно барање, можат да преминат на студиските 
програми од прв циклус студии од учебната 2018/2019  во согласност со член 39 
од овој Правилник. 
 

Член 80 
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.  
 
 

 
                      Ректор 
  

Проф. д-р Сашо Коруновски 
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Врз основа на член 94 точка 22 од Законот за високото образование 
(Службен весник на РМ бр. 82/2018), Универзитетскиот сенат на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“ - Битола, на 164-та седница одржана на ден 21.09.2018 
година, го донесе  следниов: 
 

 
ПРАВИЛНИК 

 
ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА 

ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ  
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - 

БИТОЛА 
 

 
 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој Правилник се уредуваат условите и правилата за запишување и 

студирање на втор циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - 
Битола. 

 
Член 2 

Одредбите на овој Правилник ги применуваат единиците на 
Универзитетот што вршат високообразовна дејност на студии од втор циклус. 
 

Член 3 
Вториот циклус студии на Универзитетот се организира во согласност со 

Законот за високо образование, Статутот на Универзитетот, Правилникот за 
единствениот кредит трансфер систем и преминот од една на друга студиска 
програма, односно од една на друга единица на Универзитетот и другите општи 
акти на Универзитетот. 
 

Член 4 
Со овој Правилник се обезбедува ефикасност на студиите како и 

реализација на насоките за создавање Eдинствен простор на високо образование 
во Европа и примена на Болоњскиот процес преку обезбедување висок квалитет 
на студиите, зголемување на мобилноста на студентите и наставниците и 
зголемување на проодноста во студирањето 
 
 
ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ 
 

Член 5 
Единиците на Универзитетот можат да организираат два вида студии од 

втор циклус врз основа на акредитирани студиски програми: 
- втор циклус академски студии (постдипломски студии) и  
- втор циклус стручни студии 
Студиите од втор циклус академски студии - постдипломските студии се 

организираат како студии кои траат една, односно две години и со нивното 
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завршување се стекнуваат 60 односно 120 ЕКТС кредити.  
Постдипломските студии можат да траат и подолго од две години, 

доколку тоа е во согласност со меѓународно прифатените стандарди за даден 
профил. 

Вкупниот број кредити кои се стекнуваат на додипломските и 
постдипломските студии изнесува најмалку 300 ЕКТС кредити. 

Стручни студии од втор циклус се организираат како студии кои траат 
една година и со нивното завршување се стекнуваат 60 ЕКТС кредити.  

Вкупниот број кредити кои се стекнуваат на прв и на втор циклус 
стручни студии изнесува 240 ЕКТС кредити. 

 
Член 6 

Вториот циклус студии е во согласност со Европскиот кредит трансфер 
систем за пренос и акумулација на кредити (во натамошниот текст: ЕКТС), 
според кој за една година на студии се стекнуваат 60 ЕКТС кредити. 
 

Член 7 
Единствените основи за организирање и реализација на студиските 

програми и режимот за студирање според Европскиот кредит трансфер систем 
(ЕКТС) се определени со Правилникот за единствениот кредит трансфер систем 
и преминот од една на друга студиска програма, односно од една на друга 
единица на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола.  
 
 
СОВЕТ ЗА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ 

 
Член 8 

На Единицата на Универзитетот се формира Совет за втор циклус студии 
којшто се грижи за сите прашања поврзани со организацијата и реализацијата на 
вториот циклус студии.  

Единицата на Универзитетот донесува одлука зa обликот на организација 
на Советот за втор циклус студии, односно дали на ниво на Единицата, во 
согласност со нејзината организациска структура, ќе има еден Совет за втор 
циклус студии за сите студиски програми или повеќе совети за втор циклус 
студии.  

 
Член 9 

Одлука за составот и структурата на Советот за втор циклус студии носи 
Наставно-научниот/Научниот/Наставничкиот совет на Единицата на 
Универзитетот. 
 

Член 10 
Наставно-научниот/Научниот/Наставничкиот совет на Единицата на 

Универзитетот, на предлог на Советот за втор циклус студии, избира 
раководител/раководители и секретар/секретари на вториот циклус студии, со 
мандат од три години. Раководителот се избира од членовите на Советот за втор 
циклус студии.  
 

Член 11 
Советот за втор циклус студии ги има следниве надлежности :  
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- донесува одлука за компатибилност на студиските програми од прв 
циклус за упис на втор циклус студии  

- предлага до Наставно-научниот/Научниот/Наставничкиот совет на 
Единицата на Универзитетот број на слободни места, како и услови за 
упис на кандидатите кои имаат завршено други студиски програми 

- предлага до Наставно-научниот/Научниот/Наставничкиот совет на 
Единицата на Универзитетот висина на трошоците за студирање  

- предлага до Наставно-научниот/Научниот/Наставничкиот совет на 
Единицата на Универзитетот студиски програми од втор циклус  

- се грижи за организација и реализација на студиските програми од 
втор циклус 

- разгледува пријави за магистерски или специјалистички трудови, 
определува ментори и донесува одлуки за формирање комисии за 
оценка на пријавите 

- предлага до Наставно-научниот/Научниот/Наставничкиот совет на 
Единицата на Универзитетот да донесе одлуки за прифаќање односно 
неприфаќање на извештаите за пријавите 

- донесува одлуки за формирање комисии за оценка на магистерски 
/специјалистички трудови 

- донесува одлуки за премин од една на друга студиска програма и за 
компатибилност на предметите 

- се грижи и разгледува и други прашања поврзани со 
функционирањето на студиите од втор циклус.  

 
 
УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ  
 

Член 12 
На постдипломските студии може да се запише лице кое завршило 

соодветни студиски програми од прв циклус, односно додипломски студии и ги 
исполнува условите предвидени со Законот за високото образование, Статутот 
на Универзитетот, овој Правилник и Конкурсот за упис. Универзитетот/ 
единиците утврдуваaт кои додипломски студии се соодветни за упис на одделни 
студиски програми на постдипломските студии, како и условите за упис на 
кандидатите кои имаат завршено други студиски програми. 

На студиска програма од постдипломски студии која трае една година и 
со која се стекнуваат 60 ЕКТС кредити може да се запише само лице кое 
завршило додипломски студии во траење од најмалку 4 години со кои се 
стекнуваат најмалку 240 ЕКТС кредити и ги исполнува условите од став 1 на 
овој член. 

На втор циклус академски студии во времетраење од две години (120 
европски кредити) може да се запише лице кое завршило прв циклус академски 
студии во траење од најмалку три години (180 европски кредити) и ги 
исполнува условите од став 1 на овој член. 

Универзитетот, односно единиците во состав на Универзитетот можат да 
организираат стручни студии од втор циклус за лица кои завршиле соодветни 
студиски програми од прв циклус стручни, односно академски студии.  
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Член 13 
Државјаните на Република Македонија имаат право на образование под 

еднакви услови на единиците во состав на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ - Битола.  

Странските државјани можат, со примената на начелото на заемност, да 
се образоваат на единиците во состав на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ - Битола под еднакви услови како и државјаните на Република 
Македонија.  

Странските државјани, без примена на начелото на заемност, можат да се 
образоваат на единиците во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - 
Битола, под услови што поблиску ги утврдува Универзитетот во Конкурсот. 

Лицата без државјанство имаат право на високо образование на 
единиците во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола под 
еднакви услови како и државјаните на Република Македонија. 
 

Член 14 
Право на запишување на втор циклус на образование имаат и лица кои не 

завршиле еднакво образование во странство. 
            Оценка за исполнетоста на условите за упис врши Комисија на 
Универзитетот, составена од 5 (пет) члена, што ја формира Ректорската управа. 

Странските државјани се запишуваат на студии на единиците во состав 
на Универзитетот под исти услови како и државјаните на Република Македонија 
и плаќаат школарина во висина утврдена од страна на Универзитетот. 
 

Член 15 
Вториот циклус студии (академски или стручни) има карактер на 

приватни студии и се финансира со средства на студентите. 
Студентите во текот на студирањето плаќаат школарина утврдена со 

Конкурсот, дополнителни трошоци за студирање, како и трошоци за пријава, 
оценка и одбрана на магистерскиот, односно специјалистичкиот труд, што ги 
утврдува Деканатската управа, односно Советот/Управата на Единицата на 
Универзитетот. 

 
Член 16 

 Универзитетот ги утврдува критериумите врз основа на кои се врши 
изборот на кандидатите за запишување на студиите со Конкурсот за втор циклус 
студии на Универзитетот, според член 17 од овој Правилник. 

Универзитетот ја утврдува постапката за избор на кандидатите за 
запишување на начин кој гарантира рамноправност на сите кандидати без оглед 
на раса, боја на кожа, пол, род, јазик, вера, политичко или друго уверување, 
етничко, национално или социјално потекло, имот, раѓање, општествена 
положба, инвалидност, сексуална ориентација и возраст. 
 

Член 17 
Запишувањето на втор циклус студии се врши врз основа на Конкурс кој 

го објавува Универзитетот, најмалку 5 месеци пред почнувањето на наставата. 
Единиците до Универзитетот доставуваат предлог за бројот на студенти и 
висината на износите за трошоците за студирање.  

Конкурсот се објавува во најмалку еден дневен весник што излегува во 
Република Македонија и на интернет страницата на Универзитетот/единиците. 
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Конкурсот содржи: име и адреса на Универзитетот/Единицата, називи на 
студиските програми за втор циклус студии, место на изведување на студиите, 
времетраење на студиите, услови за упис, број на студенти за запишување, 
потребна документација за пријавување и запишување, рокови за пријавување и 
постапка за изведување на уписот и запишувањето на студиите, висината на 
школарината. 

Кандидатите се пријавуваат на објавениот Конкурс со пополнување  
пријава за упис на втор циклус, во согласност со Конкурсот. Пријавата и 
другата потребна документација за упис наведени во Конкурсот се доставува до 
Универзитетот/Единицата во согласност со објавениот Конкурс. 

 
Член 18 

Постапката за рангирање и утврдување листа на примените кандидати, ја 
спроведуваат конкурсните комисии што ги формираат единиците на 
Универзитетот, составени од членови на Советот за втор циклус студии на 
единицата, во согласност со Конкурсот. 
 

Член 19 
Ранг-листата на примените кандидати се објавува на огласната табла и на 

веб страната на Универзитетот/Единицата. 
Кандидатот има право на приговор на објавената ранг-листа до 

Деканатската управа, односно Советот/Управата во рок од два работни дена од 
денот на објавувањето на резултатите. 

Одлука по приговорот од став 2 на овој член мора да се донесе во рок од 
три работни дена од поднесувањето на приговорот и таа одлука е конечна. 

Конкурсната комисија му поднесува на Советот за втор циклус студии и 
Наставно-научниот/Научниот/Наставничкиот совет на Единицата на 
Универзитетот конечен извештај за резултатите од запишувањето на студиските 
програми од втор циклус.  

Одлуката за прием на кандидатите ја носи Советот за втор циклус на 
Единицата на Универзитетот 
 

Член 20 
Запишаните студенти на втор циклус студии, склучуваат договор за 

студирање со единиците/Универзитетот. Со договорот поблиску се утврдуваат 
нивните меѓусебни права и обврски.  

За запишаните студенти се отвора личен картон, се заведуваат во 
матичната книга за запишани студенти и се издава индекс и студентска 
легитимација. 

За запишаните студенти се води и евиденција во системот за електронска 
евиденција, во согласност со правилникот што го регулира водењето 
електронска евиденција. 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЈА НА НАСТАВАТА 

 
Член 21 

Студиската година почнува на 1 октомври, а завршува на 30 септември 
следната година и се дели на два семестри, зимски и летен.  
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Член 22 
Наставата се организира и изведува врз основа на утврден распоред на 

часови. 
Наставата во зимскиот семестар се организира во рамките на периодот од 

1 октомври до 15 јануари следната година. 
 Наставата во летниот семестар се организира во рамките на периодот од 
15 февруари до 31 мај. 

Доколку бројот на студенти коишто запишале одреден предмет е помал 
од 5 (пет),  наставата може да се организира како настава од менторски тип. 

Наставата на вториот циклус се организира во попладневните часови во 
работните денови, а во неработните денови во претпладневните и попладневните 
часови.  

Одлука за формата и организацијата на наставата носи Советот на втор 
циклус студии на Единицата на Универзитетот. 

 
Член 23 

Наставата во вториот циклус на студии за секој предмет пооделно ја 
реализира Предметна комисија во состав од два наставници, од кои првиот од 
иста, а вториот од иста или сродна област во која припаѓа соодветниот предмет. 
Одлука за составот на Комисијата, на предлог на Советот за втор циклус студии 
на Единицата носи Наставно-научниот/Наставничкиот/Научниот совет на  
Единицата. 

Членовите на Предметната комисија се носители на реализацијата на 
наставата и учествуваат во спроведувањето на колоквиумите и испитите, 
реализацијата на другите активности во рамките на предметната програма 
(семинарски трудови, проектни задачи и сл.). Во реализацијата на наставата на 
вториот циклус студии за определени теми можат да учествуваат и други 
наставници, соработници и други експерти, кои не учествуваат во реализацијата 
на завршното оценување.  

Предметната комисија е должна, во првата седмица од наставата да ги 
запознае студентите со планот за работа на предметот и истиот да го објави на 
веб страната на Единицата. 

 
Член 24 

Предметната комисија е одговорна за изведувањето на сите облици  
настава: предавања, вежби, практична работа, менторство и др. и за реализација 
на предвидениот план за работа за соодветниот предмет. 

Предметната комисија е должна во текот на наставата, изработката на 
индивидуалните работи и подготовката за проверка на знаењето да им помогне 
на студентите преку организирање часови за консултации. Термините за 
консултации треба да бидат усогласени со термините за настава и истите да им 
бидат достапни на студентите преку јавно истакнување на огласна табла и на 
веб страната на Единицата на Универзитетот. 
 
 
ПРАВА И ОБВРСКИ  НА СТУДЕНТИТЕ ВО ТЕКОТ НА СТУДИРАЊЕТО 
 

Член 25 
Студентот има право да:  

1. студира истовремено на повеќе студиски програми и да изучува 
дополнителни курсеви   
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2. ги користи библиотеката и базите на податоци, просторот, опремата, 
софтверот и друга научна и стручна инфраструктура на Универзитетот и 
Единицата на којашто студира  

3. учествува во научно-истражувачката, уметничката и стручната дејност 
при што му се гарантираат авторски, пронаоѓачки и слични права и награди  

4. избира и да биде избиран како претставник на студентите во органите 
на Универзитетот и Единицата на којашто студира 

5. користи услуги на студентскиот стандард (сместување, исхрана, 
здравствена заштита и друго), градски и меѓуградски превоз според условите 
утврдени со закон од вршителите на соодветните дејности  

6. ги користи универзитетските објекти за спортска и културна дејност  
7. ги продолжи студиите што ги прекинал под услови определени со 

Статутот на Универзитетот  
8. користи распуст не помалку од 60 дена во рамките на една календарска 

година   
9. остварува соработка со студентите во земјата и во странство и  
10.  остварува и други права согласно со закон и со Статутот на 

Универзитетот. 
 

Член 26 
Студентот има обврска да:  

1.  ги исполнува задачите пропишани во студиските програми  
2.  ги почитува одредбите од Законот за високо образование, Статутот на 

Универзитетот и другите правни акти на внатрешното уредување  
3. се придржува кон решенијата и одлуките на Универзитетот и на 

Единицата  
4. да ги почитува авторските права на авторите на учебниците, 

монографиите и учебните помагала и  
5. да дејствува во согласност со студентскиот етички кодекс кој го 

подготвува и одобрува Универзитетот во согласност со студентското 
претставување. 
 
 
НАПРЕДУВАЊЕ ВО ТЕКОТ НА СТУДИРАЊЕТО 
 

Член 27 
Студентот напредува во текот на студирањето, односно запишува 

предмети/активности преку бројот на остварените кредити. 
Студентот може да запише минимум 24 кредити, но не повеќе од 42 

кредити во семестар. 
Студентот може да запише помал број кредити од оние наведени во 

претходниот став доколку му се останати предмети/активности што носат 
вкупен број кредити помал од 24. 

Студентите кои освоиле најмалку 24 европски кредити, при уписот на 
почетокот на наредната студиска година, запишуваат втора година студии, на 
студиските програми од втор циклус коишто траат две години. 

Доколку студентот ги има реализирано сите останати обврски според 
студиската програма, но нема магистрирано/специјализирано, може да ги 
запише кредитите од магистерскиот/специјалистичкиот труд и во зимски и во 
летен семестар. 
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Член 28 

Студентот кој запишува зимски семестар: 
- Задолжително повторно ги запишува сите предмети (кредити) што не 

ги положил заклучно со септемврискиот испитен рок од зимскиот 
семестар. 

Студентот запишан на двегодишни студии: 
-  Запишува нови предмети (кредити) од наредниот зимски семестар. 

Притоа прво запишува нови задолжителни предмети, а потоа нови 
изборни предмети. 

 
Член 29 

Студентот  кој запишува летен семестар: 
- Задолжително повторно ги запишува сите предмети (кредити) што не 

ги положил заклучно со февруарскиот испитен рок од летниот 
семестар. 

Студентот запишан на двегодишни студии: 
- Запишува нови предмети (кредити) од наредниот летен семестар. 

Притоа прво  запишува нови задолжителни предмети, а потоа нови 
изборни предмети. 

 
Член 30 

Студентите кои повторно запишуваат предмети, можат да запишат нов 
предмет којшто според студиската програма условува претходно полагање на 
предметот што повторно се запишува, но полагањето на предметите треба да е 
редоследно. 
 
 
ЗАПИШУВАЊЕ СЕМЕСТРИ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ СТУДИСКА ГОДИНА 
 

Член 31 
Студентите запишуваат семестри. Статус на студент во тековната 

студиска година на вториот циклус студии имаат студентите кои ќе запишат, 
односно презапишат семестар. 

Запишувањето семестри се врши во согласност со Правилникот за 
единствениот кредит трансфер систем и преминот од една на друга студиска 
програма, односно од една на друга единица на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ - Битола и со овој Правилник.  

Евидентирањето студиска година се врши врз основа на потребниот број 
освоени кредити определени со членовите 32, 33 и 34 од овој Правилник. 

Запишувањето семестри, односно предмети во дадениот семестар, се 
врши во согласност со претходно положените предмети и освоените кредити, 
според членовите 27, 28 и 29 од овој Правилник и во согласност со Правилникот 
за единствениот кредит трансфер систем и преминот од една на друга студиска 
програма, односно од една на друга единица на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ - Битола. 

 
 

Член 32 
Евидентирањето пооделни студиски години според бројот на освоени 

кредити, се однесува на водењето евиденција на студентите по студиски години, 
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додека напредувањето во текот на студиите е поврзано со освоените кредити, во 
согласност со членовите  27, 28 и 29 од овој Правилник. 
 

Член 33 
Доколку студентот освоил најмалку 24 европски кредити се смета дека е 

студент во втора година на втор циклус студии, за студиите кои траат две 
години. 
 

Член 34 
 Студентите кои ги положиле сите предмети предвидени со студиската 
програма, но до почетокот на новата студиска година не го одбраниле 
магистерскиот/специјалистичкиот труд, само ја евидентираат студиската 
година.  
 Студентите кои ги положиле сите предмети од зимските семестри 
предвидени со студиската програма, но сè уште имаат неположени предмети од 
летните семестри, во зимскиот семестар во новата студиска година не 
запишуваат предмети, туку само ја евидентираат студиската година. 

 
Член 35 

Евиденцијата на предмети што се запишуваат, податоците дали тоа се 
повторно запишани предмети или нови предмети, како и висината на 
школарината се врши преку пополнување пријави од страна на студентите при 
запишувањето на предметите. 

Формата и содржината на пријавата за упис е пропишана од страна на 
Ректорската управа. 

Точноста на податоците во пријавата со свој потпис ја потврдуваат 
надлежниот референт во Службата за студентски прашања, 
координаторот/администраторот на ЕКТС и Раководителот на Советот за втор 
циклус студии. 

Запишаните предмети задолжително се евидентираат и во системот за 
електронска евиденција 
 

Член 36 
Плаќањето на трошоците за студирање при запишувањето на семестарот 

се одредува според запишаните кредити. Пресметката се врши на начин што 
износот на трошоците за студирање се дели со бројот на кредити за една 
студиска година, односно со 60 и така добиениот износ се множи со бројот на 
запишаните кредити на нови предмети.   

Студентите кои повторно запишуваат предмет, плаќаат 50% од износот 
трошоците за студирање. 
 

Член 37 
Статус на студент во тековната студиска година на вториот циклус 

студии имаат студентите кои ќе запишат, односно презапишат семестар и 
студиска година. 
 
 
МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ И ПАРАЛЕЛНО СТУДИРАЊЕ 
 

Член 38 
Студентите имаат право и можност да запишуваат и полагаат предмети на 
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други студиски програми во рамките на Единицата, на други единици на 
Универзитетот, на други универзитети во земјата и на други универзитети во 
странство, во рамки на програми за мобилност на студенти. 

Кредитите можат да се пренесуваат од една на друга иста, слична или 
различна студиска програма во рамките на високообразовните установи во 
земјата и странство.  

Критериумите и условите за пренесување кредитите и условите за 
преминување меѓу студиските програми поблиску се уредуваат со Правилникот 
за единствениот кредит трансфер систем и преминот од една на друга студиска 
програма, односно од една на друга единица на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола,  Правилникот за мобилност на универзитетите во земјата и 
во странство на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и со 
договорот склучен меѓу високообразовните установи. 

 
Член 39 

Доколку постои можност и под услови дефинирани со посебна одлука на 
единицата, може да се оствари премин од една на друга студиска програма, ако 
се работи за: 
- премин од една на друга програма на академски студии од втор циклус 
- премин од една на друга програма на стручни студии од втор циклус 
- премин од академска студиска програма на втор циклус студии на стручни 

студии од втор циклус 
Премин од студиска програма за втор циклус – стручни студии на 

студиска програма од втор циклус академски студии не е дозволен. 
 

 
ИСПИТЕН РЕЖИМ И НАЧИН НА ОЦЕНУВАЊЕ 
 

Член 40 
Наставните дисциплини од студиската програма по правило  се полагаат 

преку завршно оценување. 
Советот на втор цикус може да донесе одлука за полагање на предметите 

од вториот циклус на студии и преку колоквиуми, во согласност со овој 
Правилник и Правилникот за ЕКТС и премин од една на друга студиска 
програма, односно од една на друга единица на Универзитетот.   

Проверката на знаењето на студентот, по наставните предмети, се врши 
во текот на наставно-образовниот процес и се изразува во поени. Во зависност 
од бројот на освоени поени студентот добива оценка изразена во броеви од 5 
(пет) до 10 (десет), при што оценката 5 (пет) означува недоволен успех.  

Проверката на знаењето по одделни наставни предмети се врши на начин 
определен од предметната комисија, а кој се вградува во студиската програма и 
се спроведува во роковите утврдени со Статутот на Универзитетот.  

 
Член 41 

Оценката добиена преку завршното или континуираното оценување 
задолжително се запишува во индексот, во пријавата за завршно оценување и во 
електронски систем. 

Доколку полагањето се врши преку колоквиуми, тогаш студентот полага 
два колоквиуми, а оценувањето на колоквиумите се врши со поени од 0 до 80; за 
полагање на соодветниот колоквиум потребно е да се освои минимум 41 поен, 
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притоа за формирањето на оценката се зема просечниот број поени освоени на 
двата колоквиуми. 

Останатите 20 поени до вкупниот број од максимум 100 поени се 
добиваат врз основа на другите активности и резултати на студентите и тоа: 
 прва група до 10 поени: 

 присуство и активност на предавањата 
 присуство и активност на вежби. 

 втора група до 10 поени: 
 изработка на семинарски труд 
 самостојна (домашна) работа 
 изработени или реализирани проекти/програми. 

 трета група до 10 поени: 
 менторство на други студенти 
 освоени награди или пофалници 
 учество на семинари 
 учество на симпозиуми и 
 други активности предвидени со предметната програма. 

Распределбата на поените за конкретните активности од претходно 
наведените групи ја врши предметната комисија која има обврска да ја стави на 
увид на студентите на почетокот на наставата по соодветната наставна 
дисциплина. 

Максималниот број поени од сите активности од овој член потребен за 
формирање на завршната оценка не може да биде поголем од 20. 

Стекнатите поени по основ на присуство и активност на предавања и 
вежби важат само до евентуалното повторно запишување на предметот. 
Правото на стекнатите поени од другите активности (семинарски трудови, 
проекти, менторство и др.) останува и доколку студентот повторно го запише 
предметот.  

 
Член 42 

Доколку студентот ги положи двата колоквиуми и заедно со другите 
активности од континуираното оценување освои повеќе од 50 поени, тој 
поднесува испитна пријава за завршно оценување во редовните испитни рокови 
и притоа не се јавува на завршното оценување. 

Доколку студентот освои повеќе од 50 поени само со полагање на 
колоквиумите, тогаш за позитивна оценка не му е потребен дополнителен број 
поени од другите активности, освен ако тие не се предвидени како 
задолжителни со предметната програма. 

Доколку студентот не ги положи колоквиумите како начин на полагање 
на испитот, тогаш целата материја од предметната програма ја полага на 
завршниот испит. Ако предметот е во зимскиот семестар, ова право трае до 
првото наредно запишување на зимскиот семестар. Ако предметот е во летниот 
семестар, ова право трае до наредното запишување на летниот семестар. 
 

 
Член 43 

Студентите кои не го положиле, односно не го полагаат испитот преку 
колоквиуми, т.е. го полагаат испитот само преку завршно оценување, се 
оценуваат со поени од 0 до 80, при што услов за положен завршен испит се 
освоени минимум 41 поен, но и освоени најмалку уште 10 поени од другите 
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активности наведени во член 44, што значи вкупно над 50 поени. Доколку 
студентот освои повеќе од 50 поени само на завршното оценување, тогаш за 
позитивна оценка не му е потребен дополнителен број поени од другите 
активности, освен ако тие не се предвидени со предметната програма. 
 

Член 44 
За континуираното како и за завршното оценување, остварените 

резултати на студентите јавно се објавуваат најдоцна во рок од 10 дена од 
одржувањето на колоквиумот односно испитот.  

Предметниот наставник објавува прелиминарна листа на резултатите во 
која се внесени сите елементи што биле основа за формирање на завршната 
оценка. Доколку во рок од 5 (пет) дена од објавувањето нема забелешки на 
објавенета прелиминарна листа, предметниот наставник објавува конечни 
резултати.  

Ако има оправдани забелешки од страна на студентот во рок од 5 дена од 
објавувањето на прелиминарната листа, предметниот наставник ја корегира 
листата и  повторно ја објавува со внесените корекции, после што истата 
станува конечна. 

Студентот има право на формален писмен приговор на објавената 
конечна листа од претходниот став во согласност со член 56 од овој Правилник.  
 

Член 45 
Формирањето конечна оценка од континуираната проверка на знаењата, 

завршното оценување и останатите активности во рамките на предметната 
програма, се врши врз основа на вкупниот број освоени поени по сите основи, и 
тоа: 

- од 0 до 50 поени: оценка 5 (пет) 
- од 51 до 60 поени: оценка 6 (шест) 
- од 61 до 70 поени: оценка 7 (седум) 
- од 71 до 80 поени: оценка 8 (осум) 
- од 81 до 90 поени: оценка 9 (девет) 
- од 91 до 100 поени: оценка 10 (десет). 

 
Член 46 

Доколку при утврдувањето конечен број поени се појават децимали, се 
врши заокружување на бројот на следниов начин: ако првата децимала е помала 
од 5 се заокружува претходниот цел број, а ако истата е еднаква или поголема 
од 5 се заокружува следниот цел број. 

Конечната оценка се евидентира во пријавата за испит што ја пополнува 
и потпишува предметната комисија во индексот, извештај за испит и во 
електронскиот систем за евиденција. 
 
 
НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ ИСПИТИ И ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА 
СПРОВЕДЕНИТЕ ИСПИТИ 
 

Член 47 
Проверката на знаењата на студентите се врши во колоквиумски седмици 

(во осмата и петнаесеттата седмица во секој семестар) и во три испитни рокови: 
февруарски, јунски и септемвриски. Колоквиумските седмици и испитните 
рокови се дефинирани во календарот за реализација на студиската година. 



 
15 

 

Со одлука на Советот на втор циклус студии, може да се утврдат најмногу 
уште два испитни рокови во текот на студиската година. 
 

Член 48 
Студентите го вршат пријавувањето на испитите со пополнување 

испитни пријави и нивно поднесување до Службата за студентски прашања во 
определените рокови за пријавување на испитите. 

Студентот може да го пријави испитот и по предвидениот рок, но 
најдоцна до денот на одржување на испитот, пришто се плаќа определен 
надоместок за задоцнетото пријавување.  

Службата за студентски прашања врши проверка на поднесените 
испитни пријави и изготвува список на пријавени кандидати за спроведување на 
испитот, генериран од системот за електронска евиденција, во којшто се 
внесени кандидатите за полагање на испитот  по соодветниот предмет. 

Записникот не може да се надополнува со други кандидати, по 
започнувањето на испитот. 
 

Член 49 
На денот на спроведување на испитот, предметната комисија е должна да 

го провери идентитетот на студентот и да провери дали истиот е внесен во 
записникот за спроведување на испитот. Проверката на идентитетот се врши врз 
основа на индексот, а по потреба и на личната карта. 
 

Член 50 
Студентите кои добиле позитивна завршна оценка преку полагање на 

колоквиуми и други начини на континуирано оценување на знаењето, 
поднесуваат пријава за испит во испитните рокови најдоцна до наредното 
запишување на предметот во соодветниот семестар. 

 
Член 51 

Право на проверка на знаењето и евидентирање завршна оценка 
остваруваат само студентите што го запишале и пријавиле соодветниот предмет, 
без разлика дали тој предмет е запишан по првпат или повторно е запишан. 
 

Член 52 
Конечните резултати од испитите и колоквиумите (вклучувајќи ги и 

табелите со доделените поени по сите основи) задолжително се објавуваат на 
огласна табла и на веб страната на Единицата (според број на индекс), при што 
Предметната комисија е должна да чува примерок од истите. 

Резултатите од испитите и колоквиумите се чуваат и во електронска 
форма. 

 
 

Член 53 
Предметната комисија е должна да ги чува материјалите врз чија основа 

се доделени поени при континуираното и завршното оценување (тетратки, 
тестови, семинарски, проектни задачи итн.)  3 (три) месеци по објавувањето на 
конечните резултати.  

Предметната комисија, за секоја студиска година посебно, води 
евиденција и во електронска форма за постигнатите резултати од колоквиумите 
и другите форми на континуирано оценување. 
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Член 54 

Предметната комисија е должна најдоцна во рок од 20 дена од 
одржувањето на испитот до Службата за студентски прашања да ги достави 
потпишани испитните пријави,  примерок од објавените резултати од испитот и 
записникот за спроведување на испитот по соодветниот предмет, при што 
бројот и оценките на положените кандидати треба да е идентичен.  

Службата за студентски прашања врши проверка на испитните пријави и 
доколку тие се исправни, ги внесува во досието на студентот. Доколку 
Службата за студентски прашања утврди определена неисправност на одреден 
број испитни пријави, за истото, најдоцна во рок од 5 (пет) дена од 
доставувањето на пријавите, ја известува предметната комисија, а по потреба и 
продеканот за настава. Предметната комисија врши исправка на неисправните 
пријави во рок од 5 (пет) дена од известувањето и истите ги доставува до 
службата за студентски прашања којашто ги внесува во досието на студентот. 

 
Член 55 

 На барање на студентот Единицата издава Уверение или документ за 
завршното оценување врз основа на податоците во пријавите за испитите за 
секоја предметна програма, потпишани од предметната комисија.  

Просечниот успех на студентот претставува аритметичка средина на 
оценките од завршното оценување по сите наставни предмети во текот на 
студиите на студиската програма. 
 
 
ПРИГОВОР НА ЗАВРШНА ОЦЕНКА 

 
Член 56 

Ако студентот не е задоволен од завршното оценување, односно од 
оценката, или ако смета дека испитот не е спроведен во согласност со Законот 
за високото образовние и со Правилникот на Единицата, тој може да поднесе 
приговор до Деканот/Директорот, во рок од 24 часа од објавувањето на 
конечните резултати на веб страната на  Единицата на Универзитетот. 

Ако Деканот/Директорот утврди дека се исполнети условите од ставот 1 
на овој член, Предметната комисија ќе ја преиспита оценката од завршното 
оценување во рок од 3 (три) дена. 

Ако Предметната комисија не ја преиспита оценката што ја утврдила во 
рокот од претходниот став или остане на истата, или пак го прифати 
приговорот, но студентот повторно не е задоволен со добиената оценка, на 
барање на студентот, испитот се полага пред тричлена комисија составена од 
наставници од иста или сродна наставно-научна област, во наредните 24 часа, 
наредниот работен ден, доколку испитот се полага усмено, а доколку испитот се 
полага писмено во истиот рок Комисијата ја оценува истата писмена задача. 

Комисијата од претходниот став ја формира Деканот/Директорот и во 
истата наставниците од предметната комисија не можат да бидат членови. 
Членови во Комисијата можат да бидат наставници и од други единици на 
Универзитетот или други универзитети во земјата. 

Оценката на Комисија е конечна. 
Претходните одредби од овој член се однесуваат и на истакнат приговор 

на резултатите од континуираното оценување. 
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Член 57 

После три неуспешни полагања на завршниот испит по одреден предмет, 
студентот има право при пријавувањето на испитот да поднесе Барање до 
Деканот/Директорот на Единицата, за полагање на испитот пред Комисија. 

Постапувајќи по Барањето на студентот, Деканот/Директорот на 
Единицата донесува Одлука за формирање Комисија од три члена, пред која 
студентот, во таа испитна сесија, ќе го полага испитот. 

Комисијата е составена од тројца наставници од иста или сродна 
наставно-научна област, од кои најмалку еден наставник треба да биде од иста 
наставно-научна област. Наставниците од предметната комисија не можат да 
бидат членови на оваа Комисија. Испитот пред Комисијата задолжително се 
полага писмено.  

 
Член 58 

По барање на студентот, му се овозможува да го повтори завршното 
оценување за повисока завршна оценка по наставен предмет, во период од 
најмногу три последователни испитни сесии од полагањето на испитот. Ова 
право студентот може да го оствари доколку нема 
магистрирано/специјализирано. 

Деканот/Директорот, во рок од 3 (три) дена од поднесувањето на 
барањето, донесува решение по барањето. 

Со уважувањето на барањето за преполагање на испитот претходно 
добиената оценка се поништува. 
 
 
ПОСТАПКА ЗА ПРИЈАВА, ОЦЕНКА И ОДБРАНА НА 
МАГИСТЕРСКИ/СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ТРУД 

 
Член 59 

Студиската програма за постдипломските студии задолжително содржи 
обврска за изработка на магистерски труд, како завршен дел на студиската 
програма на постдипломските студии.  

Студиската програма од втор циклус на стручни студии задолжително 
содржи обврска за изработка на специјалистички труд, како завршен дел на 
студиската програма од втор циклус на стручни студии. 
 

Член 60 
Пријава за изработка на магистерски, односно специјалистички труд се 

поднесува до Советот на втор циклус студии. 
Студентот се стекнува со право да поднесе пријава за изработка на 

магистерски/специјалистички труд по положувањето на најмалку две третини 
од вкупниот број предмети и стекнувањето со најмалку 50% од вкупниот број 
кредити. 

Во текот на дефинирањето на насловот на темата и подготовката на 
пријавата за изработка на магистерскиот/специјалистичкиот труд, кандидатот се 
консултира со наставник кој во пријавата го предлага за ментор.  

Предложениот наставник за ментор треба да поседува соодветни 
компетенции согласно темата на магистерскиот/специјалистичкиот труд и да 
биде од редот на расположивите (или слободните) ментори за втор циклус 
студии.  
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Доколку студентот во пријавата нема предложено ментор истиот го 
предлага Советот за втор циклус студии на Единицата.   

Насловот на темата на магистерскиот/специјалистичкиот труд треба да 
соодветствува на научната област/области на магистерските/специјалистичките 
студии. 

Пријавата се подготвува врз основа на подготвен формулар што содржи: 
биографски податоци, наслов на темата, предлог за ментор, образложение за 
научната и стручната оправданост на темата, план за работа, методологија на 
истражувањето, преглед на појдовна литература што ќе се користи и слично.  

Пријавата ја оценува Комисија за оценка на пријавата составена од 3 
(три) члена, од кои најмалку двајца се од соодветната научна област, која ја 
формира Советот на втор циклус студии. Прв член на Комисијата е 
предложениот ментор. 

Комисијата е должна најдоцна во рок од 30 (триесет) дена од 
формирањето да достави Извештај за оценка на пријавата до Наставно-
научниот/Наставничкиот/Научниот совет, што донесува одлука по истиот. 
Извештајот се смета за позитивен, ако најмалку два члена на комисијата дале 
позитивна оценка на пријавата. Одлуката се објавува во Билтенот на 
Универзитетот.  

Доколку Комисијата не достави Извештај во предвидениот рок, Советот 
на втор циклус студии, најдоцна 15 (петнаесет) дена по истекот на рокот,  
формира нова Комисија за оценка на пријавата во променет состав. 

Доколку Извештајот од ставот 9 биде прифатен, на истата седница се 
носи и одлука за определување ментор. 

Во текот на една студиска година, еден наставник може да биде 
определен за ментор на најмногу 12 кандидати кои изработуваат магистерски 
трудови. Евиденција за ангажираноста на менторите ја води секретарот на 
Советот на втор циклус студии. 

Единицата на Универзитетот е должна на својата веб страница, по 
усвојувањето на Извештајот за оценка на пријавата, да ја објави прифатената 
тема најдоцна во рок од 10 (десет) дена. 

 
Член 61 

Промена на ментор со образложено и издржано барање можат да 
поднесат менторот и студентот заедно, само менторот или само студентот. 
Советот на втор циклус студии на Единицата може да го прифати или одбие 
барањето за промена на ментор. 

Доколку не постои спор меѓу менторот и студентот во поглед на 
барањето за промена на ментор и барањето е прифатено, студентот бара 
согласност за нов ментор од редот на расположивите ментори на студиската 
програма. 

Доколку постои спор помеѓу менторот и студентот во поглед на 
барањето за промена на ментор, Советот на втор циклус студии на Единицата 
спроведува постапка за утврдување на причините за промена на менторот. Во 
постапката учествуваат менторот и студентот. По спроведената постапка, 
Советот на втор циклус студии на Единицата може да го прифати или одбие 
барањето за промена на ментор. Доколку барањето е прифатено, студентот бара 
согласност за нов ментор од редот на расположивите ментори на студиската 
програма.  
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Новиот ментор потпишува согласност за прифаќање менторство и 
прифаќање на обврските за ментор утврдени со овој Правилник. Советот на 
втор циклус студии на Единицата откако ќе констатира дека новиот ментор не 
го надминал бројот на менторства утврдени со закон и врз основа на 
потпишаната согласност, донесува предлог за ментор кој го назначува 
Наставно-научниот/Наставничкиот/Научниот совет на Единицата.  

Доколку барањето за промена на ментор е прифатено, а од објективни 
причини студентот не е во можност да добие согласност за нов ментор, тој 
поднесува известување до Советот на втор циклус студии на Единицата. 
Советот е должен да ја констатира новонастанатата ситуација и да го извести 
студентот за евентуални понатамошни чекори односно да му даде препорака за 
поднесување барање за ставање на студиите во мирување и продолжување на 
студиите до прибавување согласност од друг ментор во согласност со член 66 од 
овој Правилник. 

Во случај кога барањето за промена на ментор поднесено од студентот е  
прифатено, а на студентот претходно му е прифатена темата за изработка на 
магистерски/специјалистички труд, тој може во консултација со менторот да ја 
задржи истата тема или да поднесе пријава за друга тема за изработка на 
магистерски/специјалистички труд. 

 
Член 62 

Резултатите на магистерскиот/специјалистичкиот труд треба да 
претставуваат придонес во: 

- систематизацијата на научни или стручни решенија во одредената 
област 

- решавањето  на актуелната научна/стручна задача што е поставена 
како цел на трудот 

- примената на постоечки научни/стручни достигнувања во 
решавањето на комплексна задача. 

 
Член 63 

Магистерскиот/специјалистичкиот труд треба да биде јазично, стилски и 
технички коректно обликуван во согласност со современата методологија, 
техника и технологија за изработка на публикации. 

Секоја единица на Универзитетот може да изготви посебен акт за 
критериумите што треба да ги исполнува магистерскиот/специјалистичкиот 
труд. 

 
Член 64 

Студентот се стекнува со право за поднесување барање за формирање 
Комисија за оценка на магистерскиот/специјалистичкиот труд до Советот за 
втор циклус студии, по завршувањето на сите предвидени испити. Заедно со 
барањето поднесува и  писмено известување од менторот дека магистерскиот/ 
специјалистичкиот труд е изработен и дека кандидатот може да поднесе барање 
за формирање Комисија за оценка на истиот.  

Комисија во состав: продеканот за настава/заменикот директор на 
единицата, секретарот на Советот на втор циклус студии, надлежниот референт 
за студенски прашања и координаторот за ЕКТС/администраторот на ЕКТС на 
единицата, врз основа на барањето на студентот, врши проверка на 
студентското досие и изготвува записник. Ако студентското досие е комплетно 
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(положени сите испити предвидени со соодветната студиска програма, освоен 
потребниот минимален број кредити, исполнети евентуалните други обврски 
предвидени со студиската програма, регулирани финансиските и другите 
административни обврски и др.), барањето од став 1 се проследува до Советот 
за втор циклус студии на Единицата. Доколку студентското досие не е 
комплетно, студентот се известува во рок од 5 (пет) дена од поднесувањето и по 
негово комплетирање се продолжува постапката. 

Со барањето за формирање Комисија, студентот доставува 3 (три) 
примероци од магистерскиот/специјалистичкиот труд, изјава со која потврдува 
дека магистерскиот/специјалистичкиот труд е самостоен, автентичен и 
оригинален труд и писмено известување од менторот дека 
магистерскиот/специјалистичкиот труд е изработен. 

Советот на втор циклус студии формира тричлена Комисија за оценка на 
магистерскиот/специјалистичкиот труд во рок од 30 (триесет) дена од денот на 
доставувањето на трудот.  

Комисијата за оценка на магистерскиот/специјалистичкиот труд е 
должна да го прегледа трудот и доколку нема забелешки да достави Извештај за 
оценка на магистерскиот/специјалистичкиот труд најдоцна 90 (деведесет) дена 
од денот на поднесувањето на трудот. Извештајот се смета за позитивен, ако 
најмалку два члена на Комисијата дадат позитивна оценка. 

Во случај на непостоење консензус по однос на предлогот од сите 
членови на Комисијата, членот на Комисијата што не е мнозинство, во истиот 
извештај дава издвоено мислење за магистерскиот/специјалистичкиот труд. 

Доколку Комисијата за оценка има забелешки на 
магистерскиот/специјалистичкиот труд, истите во писмена форма, најдоцна 90 
(деведесет) дена од денот на нејзиното формирање, треба да му ги достави на 
кандидатот заради постапување по истите. Во овој случај Комисијата за оценка 
е должна да достави Извештај за оценката на магистерскиот/специјалистичкиот 
труд, најдоцна 180 (сто и осумдесет) дена од формирањето на истата. 

Доколку Комисијата не достави извештај во предвидениот рок, Советот 
на втор циклус студии, најдоцна 15 (петнаесет) дена по истекот на рокот,  
формира нова Комисија за оценка на магистерскиот/специјалистичкиот труд во 
променет состав. 
 

Член 65 
Извештајот се доставува до Наставно-научниот/Научниот/Наставничкиот 

совет на Единицата на Универзитетот да донесе одлука за прифаќање односно 
неприфаќање на Извештајот за оценка на магистерскиот/специјалистичкиот 
труд. 

По усвојувањето на Извештајот на истата седница Наставно-
научниот/Наставничкиот/Научниот совет формира тричлена Комисија за 
одбрана на магистерскиот/специјалистичкиот труд, по правило истата со 
Комисијата за оценка, којашто го определува денот на одбраната најдоцна во 
рок до 45 (четириесет и пет) дена од усвојувањето на Извештајот. 

Прв член на Комисијата за одбрана на магистерскиот/специјалистичкиот 
труд е менторот. Најмалку двајца членови на Комисијата се од соодветна научна 
област. Еден од членовите на Комисијата за одбрана е претседател на 
Комисијата за одбрана. 
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Кандидатот писмено се известува за денот на одбраната и е должен во 
рок од 5 (пет) дена од приемот на известувањето да достави 6 (шест) примероци 
од магистерскиот/специјалистичкиот труд во тврд повез. 
 

Член 66 
Студентот запишан на двегодишни студии брани магистерски труд 

најдоцна во рок од 5 (пет) години, сметајќи од денот на прифаќањето на 
извештајот за оценка на пријавата на темата од Наставно-
научниот/Наставничкиот/Научниот совет. 

Студентот запишан на едногодишни студии брани магистерски труд 
најдоцна во рок од 3 (три) години, сметајќи од денот на прифаќањето на 
извештајот за оценка на пријавата на темата од Наставно-
научниот/Наставничкиот/Научниот совет. 

Студентот запишан на специјалистички студии брани специјалистички 
труд најдоцна во рок од 3 (три) години, сметајќи од денот на прифаќањето на 
извештајот за оценка на пријавата на темата од Наставно-научниот/ 
Наставничкиот/Научниот совет. 

По барање на студентот, во оправдани случаи Советот за втор циклус 
студии на Единицата може да одобри продолжување на рокот за одбрана на 
магистерскиот/специјалистичкиот труд, но најмногу за една година. 

Како оправдани причини се сметаат: 
- боледување подолго од 3 (три) месеци  
- бременост и породување 
- отсуство од земјата во случај кога кандидатот е упатен привремено да 

извршува работи во странство, научно усовршување во странство, 
учество во научни и спортски експедиции и слично и 

- други оправдани причини. 
             По барање на студентот од оправдани причини, наведени во 
претходниот став, студиите можат да бидат ставени во мирување, додека траат 
оправданите причини, но не подолго од две години. Одлука за ставање на 
студиите во мирување носи Советот на докторски студии на Единицата на 
Универзитетот. Времето за коешто студиите се ставени во мирување не се 
засметува во вкупниот рок за завршување на студиите предвидени со овој 
Правилник.  
           Се смета дека студентот ги прекинал студиите доколку не запише 
семестар, заклучно до почетокот на наредниот семестар, иако ги исполнил 
условите. 

Доколку за време на прекинот на студиите се измени студиската 
програма, или истата повеќе не е активна, студентот е должен да ги продолжи 
студиите по изменетата или новата студиска програма, при што е должен да ги 
ислуша, да ги исполни и да ги полага разликите во изменетата студиска 
програма. 

Одлука за продолжување на прекинатите студии по барање на студентот 
носи Деканот/Директорот на Единицата на Универзитетот 

За времетраењето на прекинот на студиите, студентот не плаќа 
партиципација, односно школарина. 
 

Член 67 
Одбраната на трудот е јавна и се објавува на огласната табла на 

Единицата најмалку 7 (седум) дена пред одбраната на трудот. 
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На одбраната на магистерскиот/специјалистичкиот труд, покрај 
членовите на Комисијата за одбрана и кандидатот, можат да присуствуваат и 
други заинтересирани лица. 

Одбраната ја отвора Претседателот на Комисијата со воведен збор после 
што ги чита биографските податоци, научно-стручната активност на 
кандидатот, Извештајот за текот на спроведената постапка до одбраната и 
Извештајот на Комисијата за оценка на трудот. 

Претседателот на Комисијата го повикува кандидатот да го презентира 
трудот, а по презентацијата им дава збор на другите членови на Комисијата да 
го изнесат своето мислење за значењето и презентирањето на трудот . 

По презентацијата и изнесените мислења за трудот, членовите на 
Комисијата му поставуваат прашања на кандидатот. Покрај членовите на 
Комисијата, на кандидатот прашања во врска со трудот можат да му постават и 
други лица присутни на одбраната, доставени во писмена форма до комисијата. 
За текот на одбраната се води записник. 
 

Член 68 
По завршувањето на одбраната на трудот, Комисијата за одбрана на 

трудот јавно ја соопштува оценката за одбраната на магистерскиот/ 
специјалистичкиот труд. 

Оценувањето се врши со две описни оценки: „го одбранил“/„не го 
одбранил“ магистерскиот/специјалистичкиот труд. 

Во записникот за одбраната на магистерскиот/специјалистичкиот труд се 
внесува оценката од став 2 на овој член и се изготвува посебна одлука којашто 
ја потпишува Претседателот на Комисијата. 

Записникот го потпишуваат членовите на Комисијата. 
Оценката на Комисија е конечна. 
Со успешната одбрана на магистерскиот/специјалистичкиот труд 

студентот се стекнува со право за добивање уверение и диплома за завршени 
студии на соодветната студиска програма од втор циклус на единицата на 
Универзитетот. 

Доколку одбраната на магистерскиот/специјалистичкиот труд е 
негативно оценета, повторно се закажува одбрана на истиот труд најдоцна во 
рок од 90 дена.  Одбраната на трудот е пред истата комисија која го определува 
новиот термин за повторна одбрана на магистерскиот/специјалистичкиот труд. 

Доколку одбраната на магистерскиот/специјалистичкиот труд е двапати 
негативно оценета, студентот поднесува нова пријава за изработка на нов 
магистерски/специјалистички труд. 
 
 
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 
 

Член 69 
Предметниот наставник кој е член на Комисијата за одбрана на 

магистерскиот/специјалистичкиот труд, не може да биде лице кое со студентот 
кој го брани магистерскиот/специјалистичкиот труд е роднина по крв во права 
линија до кој и да е степен, а во странична линија до четврти степен, или му е 
брачен другар, лице со кое живее во вонбрачна заедница или роднина по 
сватовство до втор степен.  

Доколку студентот со предметниот наставник е во роднинска врска во 
согласност со став 1 од овој член, наставникот е должен да се изземе за тој 



 
23 

 

студент од Комисија за одбрана на магистерскиот/специјалистичкиот труд и за 
тоа да го извести Деканот/Директорот на Единицата. 

Во таков случај, Деканот/Директорот на Единицата, во Комисијата за 
одбрана на магистерскиот/специјалистичкиот труд, на местото од изземениот 
наставник назначува друг наставник од иста или сродна научна област во 
рамките на истото научно поле. 
 
 
ЈАЗИК НА РЕАЛИЗАЦИЈА  
 

Член 70 
Наставата на вториот циклус студии на единиците на Универзитетот се 

изведува на македонски јазик, а за одделни акредитирани студиски програми на 
странски јазици или за делови од студиски програми во кои учествуваат 
наставници гости од странство, може да се изведува и на некој од светските 
јазици. 

По исклучок од ставот 1 на овој член, наставата на единиците во состав 
на Универзитетот може да се изведува на некој од светските јазици.  

На Универзитетот наставата за најмалку две студиски програми за втор 
циклус академски и стручни студии задолжително се изведува и се полага на 
англиски јазик. 

Странските државјани го изработуваат магистерскиот/специјалистичкиот 
труд и јавно го бранат, по правило на македонски јазик, но можат и на еден од 
светските јазици, со задолжителен превод на магистерскиот/специјалистичкиот 
труд на македонски јазик. 

 
 
СТУДЕНТИ 
 

Член 71 
            Прашањата поврзани со статусот на студентите и нивните права и 
обврски како и дисциплинските мерки се дефинирани со Законот за високото 
образование, Статутот на Универзитетот и Правилниците на единиците на 
Универзитетот. 
 

Престанок на статусот на студент 
 

Член 72 
На студентот му престанува статусот на студент според условите и 

постапката утврдени со Статутот на Универзитетот.  
Статусот од ставот (1) на овој член престанува, ако студентот:  

- магистрира 
- не ги заврши студиите во рокот утврден со закон, Статутот или правилата за 
студирање на Универзитетот  
- се испише  
- е исклучен и  
- во други случаи утврдени со правилата за студирање на Универзитетот и на 
Единицата.  

Статусот од ставот (1) на овој член може да биде обновен според 
постапката утврдена со Статутот на Универзитетот, освен ако статусот не 
престанал со трајно исклучување.  
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Трошоците за обновување на статусот ги поднесува студентот, а истите 
се определуваат со општ акт на Универзитетот. 

 
 
ДИПЛОМИ 
 

Член 73 
Лицето кое по завршувањето на постдипломските студии стекнало 

најмалку 300 ЕКТС кредити, вкупно од додипломските и постдипломските 
студии, се стекнува со назив – магистер од соодветната област. 

Квалификациите кои се стекнуваат со завршување на студиска програма 
на постдипломските студии на овој член припаѓаат на ниво VII А од 
Националната рамка на квалификации утврдена со Законот за националната 
рамка за квалификации соодветствуваат на ниво VII од Европската рамка на 
високообразовни квалификации.  

Лицето кое завршило втор циклус стручни студии од 60 ЕКТС кредити се 
стекнува со назив специјалист од одредена струка.  

Квалификациите кои се стекнуваат со завршување на студиска програма 
од втор циклус стручни студии припаѓаат на ниво VII Б од Националната рамка 
на високообразовни квалификации утврдена со Законот за националната рамка 
за квалификации и соодветствуваат на ниво VII од Европската рамка на 
високообразовни квалификации. 

Квалификациите кои се стекнуваат со завршување на студиска програма 
на интегрираните академски студии од прв и втор циклус припаѓаат на нивото 
VII А од Националната рамка на високообразовни квалификации утврдена со 
Законот за националната рамка за квалификации и соодветствуваат на ниво VII 
од Европската рамка на квалификации. 

Во меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, научниот назив 
по завршување на постдипломските студии е master, Master of Science (MSc), 
односно Master of Arts (MA). 

Во меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, називот по 
завршување на стручните студии од втор циклус со кои се стекнале 60 ЕКТС 
кредити е Specialist (Spec.).  

Студентот кој ќе ги изврши сите обврски по студиската програма за 
добивање на високо образование во втор циклус на образование Универзитетот 
и Единицата на Универзитетот, врз основа на евиденцијата што се води за него 
му издава диплома.  

Со дипломата од ставот 8 на овој член се потврдува дека студентот 
завршил студиска програма од втор циклус и се стекнува со соодветен стручен 
или научен назив. Составен дел на дипломата е додаток на дипломата.  

Диплома и додаток на дипломата на Универзитетот ја потпишува 
Ректорот и Деканот/Директорот на Единицата на Универзитетот и се заверува 
со сув печат на Универзитетот.  

Заедничката диплома и додаток на дипломата ја потпишуваат Ректорот 
на Универзитетот и овластените лица на високообразовните установи со кои се 
организира студиската програма за стекнување на заедничка диплома.  

Промоцијата на лицата кои завршиле стручни или академски студиски 
програми од втор циклус на студии ја врши Деканот/Директорот на Единицата 
на Универзитетот според постапка утврдена со правилата на Единицата на 
Универзитетот. 
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Член 74 
Дизајнот и содржината на дипломата и уверението ги почитуваат 

критериумите за меѓународна препознатливост и прифатливост. 
 

Член 75 
На студентот кој ќе заврши само дел од студиска програма за стекнување 

на образование на втор циклус му се издава уверение, генерирано од системот 
за електронска евиденција, за завршениот дел од студиската програма која 
содржи податоци за нивото, природата и содржината на студиите, како и 
постигнатите резултати. 
 

Член 76 
Содржината и формата на дипломата и упатството за подготовка на 

Додаток на дипломата и на другите јавни исправи определени со Законот за 
високо образование ги пропишува Министерот надлежен за работите на 
високото образование. 
 

 
СТУДИСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕДНИЧКА ДИПЛОМА 

 
Член 77 

На Универзитетот, односно неговата единица може да се организира 
студиска програма од втор циклус за стекнување заедничка диплома, заедно со 
друга единица на Универзитетот, заедно со еден или повеќе универзитети, 
односно самостојни високи стручни школи од Република Македонија или од 
странство акредитирани во земјата во која и е седиштето, за што одлучува 
Универзитетот на сопствена иницијатива или на предлог на единиците на 
Универзитетот. 

Кога Универзитетот изведува студиска програма за стекнување на 
заедничка диплома со странски универзитет, односно самостојни високи 
стручни школи, се применуваат прописите на оној универзитет, односно 
самостојна висока стручна школа каде што се изведува студиската програма во 
поглед на соодносот на застапеноста на задолжителните и изборните предмети. 

Заедничката диплома е јавна исправа во која задолжително се наведени 
универзитетите и нивните единици, односно самостојни високи стручни школи 
кои заеднички учествувале при изведувањето на студиската програма. 
Содржината и обликот на заедничката диплома како и прилозите кон дипломата 
ги определува Универзитетот. 
 
 
СТУДИСКА ПРОГРАМА ЗА ДВОЈНА ДИПЛОМА 
 

Член 78 
Врз основа на билатерален договор, со којшто се регулираат меѓусебните 

права и обврски помеѓу Универзитетот/Единицата и универзитет, односно 
самостојна висока стручна школа од Република Македонија или од странство 
акредитирани во земјата во кои им е седиштето, Статутот на Универзитетот и 
овој Правилник, Универзитетот/Единицата може да реализира студиска 
програма за двојна диплома и да издава двојна диплома. 
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НАГРАДИ 
 

Член 79 
За посебно покажани резултати во студирањето, студентот може да 

добива соодветни награди и признанија. Видот на наградите и критериумите и 
процедурите за нивно доделување ги утврдуваат Универзитетот и/или 
единиците на Универзитетот. 
 
 
ПРИМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ОД СТРАНА НА ПРИДРУЖНИТЕ 
ЧЛЕНКИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ 
 

Член 80 
Одредбите на овој Правилник соодветно ќе се применуваат на 

придружните членки на Универзитетот кои имаат акредитирани студиски 
програми за втор циклус студии, доколку придружната членка донесе одлука за 
прифаќање и примена на овој Правилник. 
 
 
РОКОВИ 

 
Член 81 

Сите наведени рокови во овој Правилник не течат во периодот од 15 јули 
до 25 август и во неработни денови. 
 
 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 82 
Студентите запишани на студиски програми заклучно со студиската или 

2017/2018 година продолжуваат да студираат според правилата за студирање 
пред донесувањето на овој Правилник.  

Студентите од став 1 од овој член, на нивно барање можат да преминат на 
студиските програми од втор циклус студии од учебната 2018/2019 во 
согласност со член 39 од овој Правилник. 

 
Член 83 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола. 
                                                            
 

                                                                                     Проф. д-р Сашо Коруновски 

                   Ректор  
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Врз основа на член 94 точка 22 од Законот за високото образование (Службен 
весник на РМ бр.82/2018), Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола, на 164-та седница одржана на ден 21.09.2018 година, го донесе  
следниов 
 
 
 
 

ПРАВИЛНИК 
 

ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА 
ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ  

НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТОХРИДСКИ“ - БИТОЛА 
 

 

 

 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој Правилник се уредуваат условите, критериумите и правилата за 

запишување и студирање на третиот циклус - докторски студии, како и постапката за 
стекнување научен назив доктор на науки на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ - Битола. 
 

Член 2 
Универзитетот врши високообразовна дејност од трет циклус студии. 
Факултетите како единици во состав на Универзитетот вршат 

високообразовна дејност од трет циклус - докторски студии во согласност со 
акредитираните студиски програми. 

За една научна област може да се организира само една докторска студиска 
програма, освен во случај на интердисциплинарни студиски програми. 

Научен институт како самостојна установа или во состав на универзитет, 
може да врши високообразовна дејност за студии од трет циклус само во рамките на 
научната област за која е основан после пет години од основањето, ако е успешно 
завршена евалуацијата на научноистражувачката работа, ако е акредитиран за 
вршење на овој вид студии и има решение за почеток со работа. 

Научен институт во состав на универзитет како негова единица може да врши 
високообразовна дејност во трет циклус на студии и во соработка со единица која 
изведува студиски програми од исто или сродно научно поле. 

 
Член 3 

Студии на трет циклус на академски студии се докторски студии. 
Докторските студии се организираат преку акредитирани студиски програми 

во согласност со Европскиот систем за пренос и акумулација на кредити (во 
понатамошниот текст ЕКТС), односно во согласност со Правилникот за 
единствениот кредит трансфер систем и преминот од една на друга студиска 
програма, односно од една на друга единица на Универзитетот. 
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КРИТЕРИУМИ, УСЛОВИ И ПОСТАПКА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ  
НА ДОКТОРСКИ СТУДИИ  
 

Член 4 
На докторски студии може да се запише лице кое завршило соодветни 

академски студии од втор циклус, односно постдипломски студии, има остварено 
минимум 300 европски кредити од првиот и вториот циклус на студии (додипломски 
и постдипломски студии) збирно, просек од најмалку 8 (осум) од остварените 
просеци на прв и втор циклус студии и ги исполнува другите услови согласно 
Законот за високото образование, овој Правилник и Конкурсот. 

Советот на докторски студии на Единицата на Универзитетот што ги 
организира студиите може да предвиди и дополнителни услови за упис и истите ги 
објавува на интернет страницата заедно со објавувањето на Конкурсот.  

Со студиската програма на докторските студии може да се предвиди и дека 
потребниот број на ЕКТС кредити за запишувањето на таа студиска програма 
изнесува 360 ЕКТС кредити од првиот и вториот циклус на студии (додипломски и 
постдипломски студии) збирно. 
 

Член 5 
Запишувањето на докторски студии се врши врз основа на Конкурс што го 

објавува Универзитетот, најмалку пет месеци пред започнувањето на наставата. 
Во Конкурсот прецизно се дефинирани условите и критериумите за 

пријавување и запишување на докторските студии врз основа на овој Правилник, 
Статутот и Законот за високото образование.  

Конкурсот содржи: име и адреса на високообразовната установа, назив на 
студиската програма за докторски студии, место на изведување на студиската 
програма, времетраењето на студиите, условите за упис, предвиден број на слободни 
места за запишување, потребната документација за пријавување и запишување, 
износот на школарината, роковите за пријавување и постапката за изведување на 
уписот. 

Заедно со објавувањето на Конкурсот пред секој уписен рок единицата 
објавува и листа на акредитирани слободни ментори за секоја студиска програма 
посебно со забелешка за бројот на кандидати за коишто професорот според Законот 
за високото образование има можност да ги менторира. Листата на акредитирани 
слободни ментори за секоја студиска програма ја изготвува Советот на докторски 
студии на единицата што ги организира студиите. 

Еден професор може истовремено да биде ментор на најмногу три докторанти 
кои кај него се обучуваат за научна работа за што евиденција води Секретарот на 
Советот на докторските студии на единицата. 

 
Член 6 

Кандидатот кој се пријавува на Конкурсот поднесува: 
- пополнет пријавен лист чијшто образец е подготвен од страна на единицата 

каде што се организира студиската програма 
- мотивациско писмо за запишување на студиската програма 
- кратка биографија со вкупните постигнувања на кандидатот 
- потенцијална област на истражување и кратко образложение во коешто се 

дефинирани предметот и целите на потенцијалната област на истражување 
- предлог за ментор од листата на објавени слободни акредитирани ментори 

на студиската програма со кој кандидатот преходно стапил во контакт, се 
консултирал за областа на истражување и од кој добил прелиминарна согласност 

- други документи предвидени со Конкурсот 
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Еден акредитиран ментор може да даде повеќе изјави за согласност за 
прифаќање потенцијално менторство на кандидатите од став 1 отколку што тоа е 
наведено во конкурсот. Секретарот на Советот на докторските студии на Единицата 
врши проверка дали наставниците што дале изјава за прелиминарна согласност го 
надминуваат бројот на менторства пропишани со Закон и истото го соопштува на 
Советот на докторски студии на единицата. 

 
Член 7 

Советот на докторските студии на Единицата на Универзитетот којашто ги 
организира докторски студии утврдува кои претходно завршени студии од втор 
циклус се соодветни и истите се објавуваат на интернет страницата на единицата на 
Универзитетот заедно со објавувањето на Конкурсот. 

По истекот на роковите за пријавување, Советот на докторските студии на 
Единицата на Универзитетот констатира кои од кандидатите имаат соодветна 
комплетна документација според Конкурсот и за секоја студиска програма формира 
Комисија од тројца членови по правило од редот на акредитираните ментори на 
студиската програма, а доколку бројот на акредитирани ментори е помал од три, 
членови можат да бидат и наставници што се ангажирани на студиската програма.  

Комисијата е должна да спроведе интервју со секој од пријавените кандидати 
за кои Советот констатирал дека поседуваат комплетна документација според 
конкурсот и да ја оцени нивната подобност врз основа на поднесената документација 
и презентацијата на предлог областа на истражувањето поднесено од кандидатот. 
Комисијата може да дефинира и дополнителни критериуми врз основа на коишто ќе 
ги заснова препораките. На интервјуто, може да присуствуваат и сите слободни 
акредитирани ментори на студиската програма, доколку истите не се назначени за 
членови на Комисијата.  

Врз основа на поднесената документација и спроведеното интервју, 
Комисијата изготвува записник во којшто дава позитивна препорака за упис на трет 
циклус студии или не дава препорака, при што бројот на позитивни препораки не 
смее да го надминува бројот на слободни места според Конкурсот. Во записникот, за 
секој кандидат што добил позитивна препорака од страна на Комисијата се наведува 
и името на менторот што му дал прелиминарна согласност на кандидатот.   

 
Член 8 

Врз основа на записникот од член 7 став 4, Советот изготвува прелиминарна 
листа за секоја студиска програма посебно со кандидати за кои е дадена позитивна 
препорака. Во прелиминарната листа за секој кандидат се наведува и името на 
менторот кој дал согласност.  

Во посебни листи се наведуваат и евентуалните кандидати за кои Комисијата 
во записниците не дале позитивна препорака како и кандидатите кои не ги 
исполнуваат условите за запишување на докторски студии.  

Листите од ставовите 1 и 2 се објавуваат на огласната табла и интернет 
страната на единицата што ги организира студиите. 

Кандидатот кој смета дека постапката не е правилно спроведена, има право на 
приговор до Деканатската управа/Научниот совет на Единицата на УКЛО што ги 
организира докторските студии, во рок од 24 часа од денот на објавувањето на 
прелиминарната листа од ставовите 1 и 2. Одлука по приговорот треба да се донесе 
најдоцна во рок од 3 работни денови од поднесувањето на приговорот и таа одлука е 
конечна. 

По завршувањето на постапката по приговорите, Советот на докторски 
студии на Единицата на Универзитетот, носи одлука за запишување на студентите на 
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докторските студии и истата се објавува на огласната табла и веб страната на 
Единицата. Одлуката за запишување на примените кандидати е конечна. 

Со запишувањето на докторските студии студентот се стекнува со статус 
студент на докторски студии.  

При запишувањето, студентите потпишуваат Договор за студирање. 
Договорот се потпишува од страна на Раководителот на советот на докторски студии 
на Единицата, Деканот/Директорот и студентот.  
 

Член 9 
По запишувањето на кандидатите, секој ментор до Советот на докторски 

студии на Единицата доставува потпишана согласност за прифаќање на обврските за 
ментор утврдени со овој Правилник. 

 
Член 10 

Врз основа на потпишаната согласност за прифаќање на обврските за ментор 
од член 9, Наставно-научниот/Научниот совет на предлог на Советот на докторски 
студии на Единицата носи одлука за назначување ментор на првата наредна седница. 
 

Член 11 
Право да се запишат на докторски студии на определена студиска програма 

имаат и странски државјани, според условите утврдени со Законот за високото 
образование, Конкурсот и овој Правилник. 
  

Член 12 
 Бројот на студентите кои се запишуваат на докторската студиска програма, за 
сите три години на докторските студии, треба да биде во согласност со бројот на 
расположивите акредитирани ментори на таа студиска програма. 
 
 
СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 

Член 13 
Докторските студии траат најмалку три години (најмалку шест семестри) и 

притоа се остваруваат најмалку 180 европски кредити, односно 60 кредити во текот 
на една академска година. 

 
Член 14 

Студиската програма за докторски студии главно опфаќа активна 
истражувачка работа под менторство и вклучува: 

1. организирана академска обука, што содржи напредни и стручни 
курсеви, 
2. независен истражувачки проект под менторство (докторски проект), 
3. меѓународна мобилност, најмалку еднонеделен престој, 
4. предавања и друг вид на комуникациски активности, 
5. објавување во референтни научни публикации и активно учество на 
меѓународни собири во врска со докторскиот труд и 
6. изработка и јавна одбрана на докторски труд врз основа на докторскиот 
проект. 

Кандидатите се должни во текот на студиите, а најдоцна до одбраната на 
докторската дисертација да објават најмалку два труда во референтна научна 
публикација согласно Законот за високото образование. 
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Член 15 
Студиските програми се вреднуваат со кредити по ЕКТС. Секоја година на 

студиската програма содржи 60 кредити. 
Секој предмет од студиската програма се вреднува со одреден број на ЕКТС 

кредити. 
Студиските програми во сите студиски години на докторските студии треба 

да содржат задолжителни и изборни наставни предмети, освен студиските програми 
за регулираните професии од членот 147 од Законот за високото образование, 
студиските програми за правните студии и студиските програми за основна обука на 
наставници во основното и средното образование. 

Задолжителните наставни предмети во студиската програма треба да бидат од 
соодветната област на Единицата на Универзитетот, односно на внатрешната 
организациона единица (институт, катедра, оддел). 

Изборните наставни предмети студентите ги избираат од листата на изборни 
наставни предмети на дадената студиска програма. 

Изборните наставни предмети сочинуваат најмалку 10% а најмногу 30% од 
бројот на ЕКТС кредитите во студиската програма. 

Збирот на ЕКТС кредитите на предметите кои се застапени на листата на 
изборни наставни предмети на студиската програма е најмалку двојно поголем од 
бројот на ЕКТС кредити предвидени во наставната програма за изборните наставни 
предмети. 

Секој од наставните предмети на листата на изборни наставни предмети 
задолжително носи еднаков број на ЕКТС кредити. 

Во листата на изборни наставни предмети на наставната програма која се 
изведува на Единицата на Универзитетот, можат да бидат вклучени и наставни 
предмети кои се изведуваат на друга единица на универзитетот. 

Студиските програми на високообразовните установи, во делот на 
задолжителните и изборните наставни предмети можат да содржат и „прозорци за 
мобилност“, односно наставни предмети чии активности може да се изведуваат и на 
англиски јазик. 

Кога домашен универзитет изведува студиска програма за стекнување на 
заедничка диплома со странски универзитет, се применуваат прописите на 
високообразовната установа каде што се изведува студиската програма во поглед на 
соодносот на застапеноста на задолжителните и изборните предмети. 
 

Член 16 
Студиската програма задолжително содржи еден предмет од методологија на 

научно-истражувачката работа од областа во која се работи докторскиот труд и/или 
инкорпорирани содржини во предметите што се однесуваат на изучувањето и 
примената на методите на истражување во областа на студиската програма. 

Распределбата на активностите по семестри како и бројот на европски 
кредити што ги опфаќаат активностите вклучени во студиската програма се 
дефинира во Елаборатот на студиската програма од страна на носителот на 
студиската програма за трет циклус студии согласно со Законот за високото 
образование и овој Правилник. 

 
 
ОРГАНИЗАЦИЈА НА СТУДИИТЕ ОД ТРЕТ ЦИКЛУС  
 

Член  17 
Академската година започнува на 1 октомври, а трае до 30 септември 

следната календарска година и се организира во два семестри: зимски и летен.  
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Обврските (активностите) од зимскиот семестар се реализираат од 01 
октомври до 14 февруари следната календарска година, а обврските (акивностите) од 
летниот семестар се реализираат од 15 февруари до 30 септември. 

Студентите имаат право да користат распуст не помалку од 60 дена во 
рамките на една календарска година. 

 
Член  18 

Студентите имаат обврска да ги реализираат сите активности предвидени со 
студиската програма за третиот циклус студии.  

 
Член  19 

Наставата се организира и изведува врз основа на утврден распоред на часови. 
Наставата во зимскиот семестар се организира во рамките на периодот од 1 

октомври до 15 јануари следната година. 
Наставата во летниот семестар се организира во рамките на периодот од 15 

февруари до 31 мај. 
Доколку бројот на студенти што запишале одреден предмет е помал од 5 (пет) 

наставата може да се организира преку консултации, односно настава од менторски 
тип. 

Наставата во третиот циклус се организира во попладневните часови во 
работните денови, а во неработните денови во претпладневните и попладневните 
часови.  

Одлука за формата и организацијата на наставата носи Советот за докторски 
студии на Единицата на Универзитетот. 
 

Член  20 
Наставата во третиот циклус студии за секој предмет поодделно ја реализира 

Предметна комисија во состав од два наставници, од кои првиот од иста, а вториот од 
иста или сродна област во којашто припаѓа соодветниот предмет. Одлука за составот 
на Комисијата, на предлог на Советот за докторски студии на Единицата носи 
Наставно-научниот/ Научниот совет на  единицата. 

Членовите на Предметната комисија се носители на реализацијата на 
наставата и учествуваат во спроведувањето на испитите и реализацијата на другите 
активности во рамките на предметната програма (семинарски трудови, проектни 
задачи и сл.). Во реализацијата на наставата на третиот циклус студии за определени 
теми можат да учествуваат и други наставници, соработници и други експерти, кои 
не учествуваат во реализацијата на завршното оценување.  

 
Член  21 

Предметната комисија е одговорна за изведувањето на сите облици настава: 
предавања, вежби, практична работа, менторство и др. и за реализација на 
предвидениот план за работа за соодветниот предмет. 

Предметната комисија е должна во текот на наставата, изработката на 
индивидуалните работи и подготовката за проверка на знаењето, да им помогне на 
студентите преку организирање часови за консултации. Термините за консултации 
треба да бидат усогласени со термините за настава и истите да им бидат достапни на 
студентите преку јавно истакнување на огласна табла и на веб страната на 
Единицата на Универзитетот. 
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МЕНТОР 
 

Член 22 
На високообразовните установи кои изведуваат студиски програми од трет 

циклус на универзитетски - докторски студии, ментор на докторскиот труд може да 
биде редовен или вонреден професор од соодветната научна област кој е вработен на 
високообразовната установа, редовен или вонреден професор чиј работен однос е во 
мирување или редовен професор во пензија, кој бил во работен однос на 
високообразовната установа. Mенторот треба да поседува соодветни компетенции во 
согласност со научната областа на темата на докторскот труд. 

Менторот на докторскиот труд треба да е акредитиран за ментор на докторски 
студии од страна на Одборот за акредитација на високото образование односно 
Одборот за акредитација и евалуација на високото образование. 

 
Член 23 

Менторот има обврска: 
 да го советува, насочува и води студентот во текот на изработката на независниот 

истражувачки проект под менторство (докторски проект) 
 да потврди дека студентот го изработил и презентирал независниот истражувачки 

проект под менторство (докторски проект) на годишната конференција 
организирана од Советот на докторски студии на Универзитетот 

 да го советува и упатува студентот во решавањето проблеми при подготовката на 
научно-истражувачките трудови 

 да потврди дека научно-истражувачките трудови изработени од студентот ги 
исполнуваат критериумите пропишани со Закон 

 да го советува и насочува студентот во текот на дефинирањето на темата и тезите 
во пријавата за изработка на докторскиот труд 

 да дава мислења, сугестии, забелешки и предлози во текот на изработката на 
докторската дисертација 

 да достави писмено известување до Советот на докторски студии на единицата на 
Универзитетот дека докторскиот труд е изработен и дека кандидатот може да 
поднесе барање за формирање Комисија за оценка на истиот. 

 
Член 24 

Промена на ментор со образложено и издржано барање можат да поднесат 
менторот и студентот заедно, само менторот или само студентот. Советот на 
докторски студии на единицата може да го прифати или одбие барањето за промена 
на ментор. 

Доколку не постои спор меѓу менторот и студентот во поглед на барањето за 
промена на ментор и барањето е прифатено, студентот бара согласност за нов 
ментор од редот на расположивите акредитирани ментори на студиската програма. 

Доколку постои спор помеѓу менторот и студентот во поглед на барањето за 
промена на ментор, Советот на докторски студии на Единицата спроведува постапка 
за утврдување на причините за промена на менторот. Во постапката учествуваат 
менторот и студентот. По спроведената постапка, Советот на докторски студии на 
Единицата може да го прифати или одбие барањето за промена на ментор. Доколку 
барањето е прифатено, студентот бара согласност за нов ментор од редот на 
расположивите акредитирани ментори на студиската програма.  

Новиот ментор потпишува согласност за прифаќање менторство и прифаќање 
на обврските за ментор утврдени со овој Правилник. Советот на докторски студии на 
Единицата откако ќе констатира дека новиот акредитиран ментор не го надминал 
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бројот на менторства утврдени со закон и врз основа на потпишаната согласност, му 
предлага на Наставно-научниот/Научниот совет да донесе одлука за назначување 
ментор.  

Доколку барањето за промена на ментор е прифатено, а од објективни 
причини студентот не е во можност да добие согласност за нов ментор, тој 
поднесува известување до Советот на докторски студии на Единицата. Советот е 
должен да ја констатира новонастанатата ситуација и да го извести студентот за 
евентуални понатамошни чекори односно да му даде препорака за поднесување 
барање за ставање на студиите во мирување и продолжување на студиите до 
прибавување согласност од друг ментор. 

Во случај кога барањето за промена на ментор е прифатено назначен нов 
ментор, а на студентот претходно му е прифатена темата за изработка на докторска 
дисертација, тој може во консултација со менторот да ја задржи истата тема или да 
поднесе пријава за друга тема за изработка на докторска дисертација. 

 
 

ЗАПИШУВАЊЕ СЕМЕСТРИ И СТУДИСКА ГОДИНА 
 

Член  25 
Студентот напредува во текот на студирањето, односно запишува 

предмети/активности преку бројот на остварените кредити.  
Студентот може да запише и помал или поголем број кредити по семестар, но 

не помалку од 15, а не повеќе од 50 кредити во семестар, освен кога се работи за 
запишување на докторскиот труд. 

Студентот може да запише помал број кредити од оние наведени во 
претходниот став доколку му се останати предмети/активности што носат вкупен 
број кредити помал од 15. 

Студентот прво ги запишува предметите/активностите коишто не ги положил 
од претходниот зимски, односно летен семестар, а потоа запишува нови 
предмети/активности од наредниот зимски, односно летен семестар, пришто прво се 
запишуваат задолжителните, а потоа изборните предмети/активности. 

Ако студентот веќе ги положил сите предмети од претходниот зимски, 
односно летен семестар, тогаш сите предмети/активности предвидени со студиската 
програма и планот за реализација на истата, се нови предмети/активности од 
наредниот семестар. 

Доколку студентот ги има реализирано сите останати обврски според 
студиската програма, но нема докторирано, може да ги запише кредитите од 
докторскиот труд и во зимски и во летен семестар. 

 
Член  26 

Доколку студентот освоил најмалку 30 ЕКТС се смета дека е студент во втора 
година на докторските студии.  

Доколку студентот освоил најмалку 60 ЕКТС се смета дека е студент во трета 
година на докторските студии.  
 

Член 27 
Студентите запишуваат семестри. Статус на студент во тековната студиска 

година на третиот циклус студии имаат студентите кои ќе запишат, односно 
презапишат семестар. 

Запишувањето семестри се врши во согласност со Правилникот за ЕКТС и со 
овој Правилник.  
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Евидентирањето студиска година се врши врз основа на потребниот број 
освоени кредити определени со овој Правилник. 

Евиденцијата на предмети/активности што се запишуваат, податоците дали 
тоа се повторно запишани предмети/активности или нови предмети/активности, како 
и висината на школарината се врши преку пополнување Пријава за запишување 
предмети според ЕКТС од страна на студентите при запишувањето на 
предметите/активностите. 

Формата и содржината на пријавата за упис е пропишана од страна на 
Советот на докторски студии на Универзитетот. 

Точноста на податоците во пријавата со свој потпис ја потврдуваат 
надлежниот референт во службата за студентски прашања, 
координаторот/администраторот за ЕКТС и Раководителот на третиот циклус 
студии. 
 

Член 28 
Плаќањето на износот за школарина при запишувањето на семестарот се 

одредува според запишаните кредити. Пресметката се врши на начин што износот на 
школарината се дели со бројот на кредити за една студиска година, односно со 60 и 
така добиениот износ се множи со бројот на запишаните кредити на нови предмети.   

Студентите коишто повторно запишуваат предмет/активност, плаќаат 50% од 
износот за кредитите од соодветниот предмет/активност. 

За кредитите што се добиваат врз основа на другите активности предвидени 
со студиската програма и планот за реализација на истата, плаќањето повторно се 
врши според бројот на кредити што ги носи пооделната активност. Доколу студентот 
до почетокот на наредниот соодвететен семестар не ги реализира овие активности, 
кредити за тие активности се презапишуваат, но за истите не се плаќа школарина. 
 

Член 29 
Во рок од пет години сметајќи од денот на донесувањето на одлуката за 

прифаќање на Извештајот за оценка на темата и тезите, студентот е должен да ги 
положи сите испити и другите обврски утврдени со студиската програма и да ја 
одбрани докторската дисертација. 

Во случај на пречекорување на рокот од став 1 на овој член, студентот го губи 
статусот на студент на докторските студии.  

Лицето кое го губи статусот на студент на докторските студии може повторно 
да конкурира за запишување на докторски студии.  

Доколку на кандидатот му е одобрено повторно запишување, може да му се 
признаат претходно стекнатите кредити на докторските студии за што одлука 
донесува Советот на докторски студии на Единицата на Универзитетот. При 
повторно запишување, студентот плаќа полн износ на школарина намален за износ 
кој одговара на бројот на претходно признатите кредити. 

Од оправдани причини, по барање на студентот, рокот пропишан во ставот 1 
на овој член, може да биде продолжен за уште една година за што одлука носи 
Советот за докторски студии на единицата на Универзитетот.  

Како оправдани причини се сметаат: 
- боледување подолго од 3 (три) месеци  
- бременост и породување 
- отсуство од земјата во случај кога кандидатот е упатен привремено да 

извршува работи во странство, научно усовршување во странство, учество 
во научни и спортски експедиции и слично и 

-     други оправдани причини. 
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По барање на студентот од оправдани причини, наведени во претходниот 
став, студиите можат да бидат ставени во мирување, додека траат оправданите 
причини, но не подолго од две години. Одлука за ставање на студиите во мирување 
носи Советот на докторски студии на Единицата на Универзитетот. Времето за 
коешто студиите се ставени во мирување не се засметува во вкупниот рок за 
завршување на студиите предвидени со овој Правилник.  
 
 
РЕЖИМ НА ИСПИТУВАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ 
 

Член 30 
Наставните дисциплини од студиската програма од третиот циклус студии се 

полагаат на завршното  оценување. 
Предметната комисија одлучува за начинот на реализација на завршното 

оценување (писмено, писмено и усмено или усмено) и за распределбата на поените 
по поодделни активности во рамките на максималниот број од 100 поени  во 
согласност со предметната програма, принципите за ЕКТС и студиската програма. 

 
Член 31 

Комисијата ги внесува во посебен формулар за објавување на резултатите од 
завршното оценување вкупниот број поени од завршното оценување и од другите 
активности и формирањето на конечната оценка. Комисијата ги објавува резултатите 
од завршното оценување во соодветниот испитен рок најдоцна 15 дена од 
спроведувањето на испитот.  
 

Член 32 
Предметната комисија е должна, најдоцна 30 дена од одржувањето на 

испитот, до Службата за студентски прашања да достави примерок од објавените 
резултати, извештајот за кандидатите коишто го полагале испитот и испитните 
пријави потпишани од двата наставници, пришто бројот на положени кандидати 
истакнати на списокот со резултатите од завршното оценување треба да е идентичен 
со бројот и оценките на кандидатите внесени во списокот (извештајот) за 
спроведување на испитот и во испитните пријави. 

Службата за студентски прашања врши проверка на испитните пријави и 
доколку тие се исправни, истите ги внесува во досието на студентот. Доколку 
службата за студентски прашања утврди определена неисправност кај некоја од 
испитните пријави, за истото, во рок од 15 дена ја известува Комисијата, а по 
потреба и Раководителот на Советот на докторските студии на единицата на 
Универитетот. Комисијата е должна да изврши исправка на неисправните пријави 
најдоцна во рок од 15 дена од известувањето и истите ги доставува до службата за 
студентски прашања којашто ги внесува во досието на студентот. 

Комисијата ја внесува и потпишува конечната оценка во индексот на 
студентот. 
 

Член 33 
Резултатите од завршниот испит задолжително се објавуваат на огласната 

табла на Eдиницата на Универзитетот и на нејзината веб страна пришто наставникот 
чува примерок од истите, а еден примерок се доставува до Службата за студентски 
прашања/архивата на Единицата на Универзитетот. Овие резултати се чуваат и во 
електронска форма. 
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Член 34 
Формирањето конечна оценка од завршното оценување и останатите 

активности во рамките на предметната програма се врши врз основа на вкупниот 
број освоени поени по сите основи, и тоа: 

- од 0 до 50 поени: оценка 5 (пет) 
- од 51 до 60 поени: оценка 6 (шест) 
- од 61 до 70 поени: оценка 7 (седум) 
- од 71 до 80 поени: оценка 8 (осум) 
- од 81 до 90 поени: оценка 9 (девет) 
- од 91 до 100 поени: оценка 10 (десет). 

 
Член 35 

Доколку, при утврдувањето конечен број поени се појават децимали, се врши 
заокружување на бројот на следниов начин: ако првата децимала е помала од 5 се 
заокружува претходниот цел број, а ако истата е еднаква или поголема од 5 се 
заокружува следниот цел број. 
 
 
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 
 

Член 36 
Во Комисијата за оценка на темата и тезите, Комисијата за оценка на 

докторскиот труд, Комисијата за одбрана на докторскиот труд, како и ментор на 
кандидатот, не може да биде лице кое со студентот кој го полага испитот е роднина 
по крв во права линија до кој и да е степен, а во странична линија до четврти степен, 
или му е брачен другар, лице со кое живее во вонбрачна заедница или роднина по 
сватовство до втор степен. 
 
 
НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ И ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА 
ЗА СПРОВЕДЕНИТЕ ИСПИТИ 
 

Член 37 
Проверката на знаењето на студентите се врши во три испитни рокови: 

февруарски, јунски и септемвриски. 
Со одлука на Советот за докторски студии на Единицата, може да се утврдат 

најмногу уште два испитни рокови во текот на академската година. 
 

Член 38 
Пријавувањето на испитите, студентите го вршат со пополнување на испитни 

пријави и нивно поднесување во определените рокови до службата за студентски 
прашања. 

Студентот може да го пријави испитот и по предвидениот рок, но најдоцна до 
денот на одржување на испитот, при што плаќа определен надоместок за 
задоцнетото пријавување.  

Службата за студентски прашања врши проверка на поднесените испитни 
пријави и изготвува список за спроведување на испитот во којшто се внесуваат 
кандидатите со право за полагање на испитот по соодветниот предмет. 

Списокот изготвен од Службата за студентски прашања не може да се 
надополнува со други кандидати. 
 

 



 
14 

 

Член 39 
Право на полагање, добивање и евидентирање завршна оценка преку која 

било форма на проверка на знаењата, остваруваат студентите коишто го запишале 
соодветниот предмет, без разлика дали тој предмет е запишан по првпат или е 
повторно запишан, а во согласност со овој Правилник. 
 

Член 40 
Право на евидентирање стекнати кредити преку другите предвидени 

активности, остваруваат само студентите кои ги запишале овие активности. 
 

Член 41 
Стекнатите кредити од другите активности предвидени со студиската 

програма и планот за нејзина реализација, се евидентираат преку поднесување на 
пријава. Во пријавата се внесува видот на реализираната активност и бројот на 
освоени кредити. Пријавата ја потпишуваат менторот и Раководителот на Советот на 
докторските студии на единицата на Универзитетот. 

 
Член 42 

Целокупната документација поврзана со студентското досие се води на 
македонски јазик. 

За специфични студиски програми што се акредитирани да се изведуваат на 
еден од светските јазици, покрај на македонски јазик, дел од документацијата може 
да се води и на јазикот на којшто се реализира студиската програмаза што одлука 
носи Советот на докторските студии на Единицата/единиците на Универзитетот. 
 
 
ПРИГОВОР НА ЗАВРШНА ОЦЕНКА 
 

Член 43 
Ако студентот не е задоволен од завршното оценување, односно од оценката 

или ако смета дека испитот не е спроведен во согласност со Законот за високото 
образование и со Правилникот на Единицата, може да поднесе приговор до 
деканот/Директорот на единицата што ги организира студиите во рок од 48 часа од 
објавувањето на конечните резултати на веб страната на Единицата на 
Универзитетот. 

Ако Деканот утврди дека се исполнети условите од ставот 1 на овој член, 
Комисијата ќе ја преиспита оценката од завршното оценување во рок од 5 (пет) дена. 

Ако Комисијата не ја преиспита оценката во утврдениот рок или остане на 
истата, или ако го прифати приговорот, но студентот повторно не е задоволен од 
добиената оценка, на барање на студентот, испитот се полага пред тричлена 
комисија составена од наставници од иста или сродна наставно-научна област, во 
наредните 3 дена, доколку испитот се полагал усмено, а доколку испитот се полагал 
писмено во истиот рок од 3 дена Комисијата ја оценува истата писмена задача.  

Тричлената комисија од претходниот став ја формира деканот односно 
директорот на единицата што ги организира студиите и во неа не можат да 
учествуваат членовите на Предметната комисија, а можат да членуваат наставници и 
од други единици на Универзитетот или други универзитети во земјата. 

Испитот пред Комисијата задолжително се полага писмено. Оценката на 
Комисија е конечна. 

Роковите од овој член не течат за време на неработни денови. 
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Член 44 
По барање на студентот, може да му се овозможи повторно полагање на 

наставниот предмет за повисока завршна оценка во следниот испитен рок за што 
поднесува барање за поништување на добиената оценка најдоцна 15 дена пред 
почетокот на испитниот рок. 

Деканот донесува решение по барањето во рок од 3 (три) дена од 
поднесувањето  на барањето. 

Со уважувањето на барањето за преполагање на испитот, претходно 
добиената оценка се поништува. 
 
 
СОВЕТ НА ДОКТОРСКИТЕ СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ И СОВЕТ НА 
ДОКТОРСКИТЕ СТУДИИ НА ЕДИНИЦАТА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ 

 
Член 45 

За организација и реализација на студиите од трет циклус се формираат: 
 Совет на докторски студии на Универзитетот и 
 Совет на докторски студии на Единицата, односно единиците на 

Универзитетот 
 

Член 46 
Советот на докторски студии на Универзитет го сочинуваат: раководителите 

на советите на докторските студии на единиците на Универзитетот, Проректорот за 
наука и Проректорот за настава. Во работата на Советот на докторски студии на 
Универзитет учествува и Генералниот секретар на Универзитетот без право на глас. 

Со Советот претседава Проректорот за наука. 
 

Член 47 
Советот на докторски студии на Универзитетот:  

- ја координира работата на Советите на докторски студии на единиците на 
Универзитет 

- дава мислење за студиските програми на третиот циклус 
- го утврдува нацрт конкурсот за упис на трет циклус докторски студии и истиот 

го доставува до Ректорската управа на Универзитетот 
- го утврдува предлогот за бројот на студенти и износот на школарина за 

докторските студии и истиот го доставува до Ректорската управа на 
Универзитетот 

- дава предлози за организирање заеднички докторски (интердисциплинарни) 
студии од повеќе единици на Универзитетот 

- избира Раководител и Секретар на Советот на докторските студии на единиците 
кога докторските студии се организирани од страна на повеќе единици 

- организира годишна конференција на којашто учествуваат студентите на трет 
циклус студии на сите единици на Универзитетот со цел презентација на 
независниот истражувачки проект под менторство (докторски проект) и издава 
сертификати за учество на кандидатите и 

- врши други работи поврзани со организацијата и координацијата на докторските 
студии. 

 
Член 48 

Доколку докторските студии се организираат од страна на една единица на 
Универзитетот, тогаш се формира Совет на докторски студии на Eдиницата. 
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На Единицата на Универзитетот се организира еден Совет на докторски 
студии, без разлика на бројот на студиски програми од трет циклус студии во 
рамките на Eдиницата. 

Доколку докторските студии се организираат од страна на повеќе единици на 
Универзитетот, тогаш се формира Совет на докторски студии на единиците на 
Универзитетот. Во овој случај прашањата поврзани со начинот на организација на 
докторските студии се утврдува со Елаборатот за отворање на студиите. 

Советот на докторски студии на Eдиницата, односно на единиците на 
Универзитетот, го сочинуваат: 

- 7 професори од Единицата на Универзитетот, од редот на редовните 
професори кои ги избира Наставно-научниот/Научниот совет на Единицата, односно 
единиците. Доколку на Единицата на Универзитетот нема можност за избор на 
членови на Советот од редовните професори, можат да се изберат вонредни 
професори или доценти. Доколку докторските студии се организираат од повеќе 
единици на Универзитетот тогаш во Советот на докторски студии се избираат 9 
претставници од редот на единиците. 

Во работата на Советот на докторски студии на Единицата, без право на глас, 
може да учествуваат и акредитираните ментори на сите студиски програми на 
Eдиницата, доколку истите не се избрани за членови од Наставно-
научниот/Научниот совет на Eдиницата.  

Советот може полноправно да одлучува доколку на седницата присуствуваат 
најмалку 50% од вкупниот број на членови, а одлуките се носат со мнозинство 
гласови од присутните членови. 

Мандатот на членовите на Советот трае три години. 
Доколку некој од членовите на Советот од редот на наставниците од 

Eдиницата ненајавено односно од неоправдани причини последователно отсуствува 
три пати, Раководителот на Советот до Наставно-научниот/Научниот совет на 
Eдиницата поднесува иницијатива за престанок на мандатот на тој член и 
назначување нов член. Наставно-научниот/Научниот совет на Eдиницата е должен 
на првата наредна седница да ја разгледа иницијативата за престанок на мандатот во 
Советот на докторски студии на Eдиницата и доколку ја прифати да назначи нов 
член на испразнетото место. 
 

Член 49 
Наставно-научниот/Научниот совет на Eдиницата, на предлог на Советот на 

докторски студии на Единицата, избира Раководител од редот на членовите на 
Советот на докторски студии на Единицата на Универзитетот и Секретар на Советот 
на докторските студии на Eдиницата, со мандат од три години,  

Доколку докторските студии ги организираат повеќе единици на 
Универзитетот, тогаш Советот на докторски студии на Универзитетот избира 
раководител од редот на членовите на Советот на докторските студии на единиците 
и Секретар на докторските студии. 

Раководителот на Советот на докторски студии на Единицата на 
Универзитетот ги свикува и претседава со седниците на Советот. Раководителот и 
Секретарот се грижат за целокупната организација и реализација на докторските 
студии. 

Во случај на спреченост или отсуство на раководителот на Советот на 
докторските студии, седниците ги свикува и со нив претседава член на Советот на 
докторски студии на Eдиницата кој прв бил избран во звањето редовен професор. 
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Член 50 
Советот на докторски студии на Единицата, односно на единиците на 

Универзитетот: 
 доставува предлог за избор на раководител и секретар од своите членови 

до Наставно-научниот/ Научниот совет  
 предлага на Наставно-научниот/Научниот совет, студиска програма за 

трет циклус студии –докторски студии 
 предлага износ на школарина за покривање на докторските студии 
 ја определува соодветноста на студиските програми на втор циклус за 

упис на трет циклус студии 
 ги определува дополнителните услови за запишување на докторските 

студии 
 формира комисии за утврдување на подобноста на кандидатите за упис на 

трет циклус студии 
 ги разгледува апликациите и одлучува за запишување на студенти 
 врз основа на согласноста потпишана од менторот носи предлог одлука за 

назначување ментор 
 донесува одлука за состав на Комисија за оценка на темата и тезите 
 го разгледува извештајот за оценка на темата и тезите и донесува одлука 

по истиот 
 носи предлог одлука за промена на ментор 
 носи одлука за мирување на студиите на студентот 
 одлучува за прашањата поврзани со организацијата и реализацијата на 

наставата 
 на Наставно-научниот совет/Научниот совет, му предлага состав на 

комисиите за реализацијата на наставата на третиот циклус докторски 
студии 

 ги разгледува и дава мислење по предлозите за организирање заеднички 
докторски студиски програми 

 дава предлог за составот на комисиите за оценка и одбрана на 
докторскиот труд до Наставно-научниот/Научниот совет на Единицата 

 го разгледува Извештајот за оценка на докторскиот труд и доставува 
предлог до Наставно-научниот/Научниот совет на Единицата 

 врши други работи поврзани со организацијата и реализацијата на 
докторските студии. 

 
 
ПОСТАПКА ЗА ПРИЈАВА, ОЦЕНКА И ОДБРАНА НА ДОКТОРСКИОТ ТРУД 
(ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА) 
 

Член 51 
Студентот којшто освоил најмалку 60 ЕКТС кредити и добил позитивна 

оценка од одбраната на независниот истражувачки проект под менторство 
(докторски проект), може да поднесе пријава за изработка на докторски труд до 
Советот на докторски студии на единицата. 

Пријавата содржи: биографски податоци за кандидатот, наслов на темата, 
дефинирање на предметот (проблемот) на истражување, образложение на предлог 
темата и тезите на докторскиот труд, литературата што ќе се користи, предложена 
методологија на истражување, методи на работа и очекувани резултати, список со 
краток опис на објавени научни и стручни трудови (доколку има објавено), изјава на 
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кандидатот дека иста тема на докторскиот труд нема пријавено на друга установа во 
земјата и странство, како и изјава дека докторскиот труд ќе биде резултат на 
автентично истражување на кандидатот. 

При подготовката на пријавата кандидатот се консултира со менторот, а се 
раководи врз основа на докторскиот проект. 
 

Член 52 
По поднесувањето на пријавата за изработка на докторскиот труд 

(дисертација), Советот на докторски студии на единицата на Универзитетот најдоцна 
во рок од 45 дена формира Комисија за оценка на темата и тезите за изработка на 
докторска дисертација. 

Комисијата брои три члена при што првите два задожително се од потесната 
научна област во којашто е пријавената тема. 

Менторот на кандидатот е прв член на Комисијата за оценка на темата и 
тезите. 

 
Член 53 

Задачи на Комисијата за оценка на темата и тезите се следниве: 
 да направи евалуација на темата и тезите за изработка на докторскиот 

труд, 
 да ја оцени методологијата, целите, хипотезите и актуелноста на 

проблемот на истражување 
Комисијата, најдоцна во рок од 60 дена од нејзиното формирање, организира 

јавна одбрана на темата и тезите од страна на кандидатот и поднесува Извештај за 
оценка на темата и тезите до Советот на докторските студии на Единицата. Советот 
на докторски студии на единицата донесува одлука за прифаќање или неприфаќање 
на Извештајот за оценка на темата и тезите. 

Прифатената тема за изработка на докторски труд, најдоцна во рок од 10 дена 
од денот на прифаќањето на Извештајот од став 2 задолжително се објавува на веб 
страната на Единицата што ги организира докторските студии. 

 
Член 54 

Пред поднесувањето Извештај за оценка на темата и тезите, Комисијата за 
оценка на темата и тезите може да му ја врати пријавата на студентот за нејзина 
доработка.  

Студентот е должен да ја доработи пријавената тема во рок од 30 дена од 
денот на враќањето.  

На барање на студентот, рокот од ставот 2 од овој член може да се продолжи, 
но не повеќе од 30 дополнителни дена. Одлука за продолжување на рокот за 
доработка на темата и тезите носи Комисијата за оценка на темата и тезите за што го 
известува Советот на докторски студии на Eдиницата. Во случај на продолжување на 
рокот за доработка на темата и тезите, рокот предвиден во член 53 став 2 се 
продолжува за толку денови колку што е продолжен рокот со одлуката за 
продолжување на рокот за доработка на темата и тезите.   

Пријавата може да биде вратена за доработка само еднаш. 
Ако студентот не ја поднесе повторно вратената пријава за доработка во 

утврдениот рок во согласност со став 2 односно став 3 од овој член, на првата 
наредна седица Наставно-научниот/Научниот совет, по предлог на Советот на 
докторски студии на Единицата и на Комисијата за оценка на темата и тезите, 
донесува одлука за запирање на постапката за стекнување научен степен доктор на 
науки и за тоа го известува студентот. Во овој случај, студентот има право да 
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пријави само уште еднаш нова тема и тези во рамките на студиите на коишто е 
запишан. 
 
 
ДОКТОРСКИ ТРУД (ДИСЕРТАЦИЈА) И НЕГОВА ИЗРАБОТКА 
 

Член 55 
Докторскиот труд е самостоен научен труд, којшто е резултат на самостојна 

научна работа и претставува придонес во развојот на соодветната научна, односно 
уметничка област. 
 

Член 56 
Студентот се стекнува со право за поднесување барање за формирање на 

Комисија за оценка на докторскиот труд откако ги освоил сите ЕКТС кредити 
предвидени со студиската програма, освен кредитите предвидени за изработка и 
јавна одбрана на докторски труд, и по претходно доставеното писмено известување 
од страна на менторот до Советот на докторски студии на Единицата дека 
докторскиот труд е изработен и дека кандидатот може да  поднесе барање за 
формирање Комисија за оценка.  

Барањето се поднесува до Советот на докторски студии на Eдиницата преку 
Службата за студентски прашања. Поднесеното барање за формирање Комисија за 
оценка на докторскиот труд, надлежниот референт во службата за студентски 
прашања го проследува до Комисијата за проверка на студентското досие. 
Комисијата ја сочинуваат: Продеканот за настава, Секретарот на Единицата, 
Секретарот на Советот на докторските студии на единицата и надлежниот референт 
во службата за студентски прашања. 

Комисијата за проверка на студентското досие врши увид во студентското 
досие и изготвува записник. Ако студентското досие е комплетно, на студентот му се 
одобрува продолжување на постапката за формирање Комисија за оценка на 
докторскиот труд. Доколку студентското досие не е комплетно, тогаш Комисијата за 
проверка на студентското досие, досието го враќа во службата за студентски 
прашања и по неговото комплетирање ќе одобри продолжување на постапката. 

Докторскиот труд го оценува Комисија составена од пет члена, од кои 
најмалку три се од соодветната научна област од установата која ги организира 
докторските студии.  

Членови на комисијата од ставот 4 на овој член може да бидат лица избрани 
во наставно-научни звања редовен професор или вонреден професор. 

Во комисијата од ставот 4 на овој член, член не може да биде лице кое со 
лицето кое го брани докторскиот труд (дисертација) е роднина по крв во права 
линија до кој и да е степен, а во странична линија до четврти степен, или му е брачен 
другар, лице со кое живее во вонбрачна заедница или роднина по сватовство до втор 
степен. 

Членовите на комисијата од ставот 4 на овој член не смеат меѓусебно да 
бидат роднини по крв во права линија до кој и да е степен, а во странична линија до 
четврти степен, или да се брачни другари, лица кои живеат во вонбрачна заедница 
или роднини по сватовство до втор степен. 

Наставно-научниот/Научниот совет на Единицата, ја формира Комисијата за 
оценка на докторскиот труд, на предлог на Советот на докторски студии на 
Единицата на Универзитетот. 
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Член 57 
Комисијата го оценува докторскиот труд со изготвување Извештај од 

следниве аспекти: 
 остварување на целите на научното истражување 
 научен придонес 
 апликативен придонес 
 оргиналност на трудот 
 начин на пишување и научна елаборација на материјата и 
 конзистентност на деловите во рамките на целината. 

  
Член 58 

Доколку ниту еден од членовите на Комисијата за оценка на докторскиот 
труд нема забелешки, изготвува Извештај за оценка на докторскиот труд, најдоцна 
90 (деведесет) дена од денот на формирањето. 

Доколку некој од членовите на Комисијата за оценка на докторскиот труд има 
забелешки на докторскиот труд, забелешките во писмена форма, најдоцна 90 
(деведесет) дена од денот на нејзиното формирање, му ги доставува на кандидатот 
заради постапување по истите. Кандидатот е должен да постапи по забелешките во 
рок не подолг од 60 дена од добивањето на истите. Во овој случај Комисијата за 
оценка е должна да достави Извештај за оценката на докторскиот труд најдоцна до 
180 (сто и осумдесет) дена од формирањето на истата. 

На барање на студентот (заради оправдани причини), рокот за постапување 
по забелешките на кандидатот пропишан во ставот 2 на овој член, може да биде 
продолжен но не повеќе од 60 дополнителни дена. Одлука за продолжување на рокот 
носи Советот на докторски студии на единицата. Во овој случај Комисијата за 
оценка е должна да достави Извештај за оценката на докторскиот труд најдоцна 240 
(двеста и четириесет) дена од формирањето на истата. При носењето на одлуката за 
продолжување на рокот од овој став Советот за докторски студии на единицата на 
Универзитетот треба да води сметка да не се пречекори рокот за завршување на 
студиите пропишан во член 29 од овој Правилник. 

Продолжување на рокот од ставот 3 е дозволено само еднаш. 
 

Член 59 
Извештајот за оценка на докторскиот труд се објавува во првиот нареден 

билтен на Универзитетот и истиот се усвојува од Наставно-научниот/Научниот совет 
по истекот од најмалку 15 дена од објавувањето во Билтенот. 

Во Извештајот, Комисијата за оценка на докторскиот труд предлага да се 
прифати докторскиот труд (позитивен извештај) или да не се прифати докторскиот 
труд (негативен извештај). Доколку мнозинството членови на Комисијата за оценка 
на докторскиот труд дадат позитивно мислење по однос на докторскиот труд 
односно предлагаат да се прифати трудот, Извештајот се смета за позитивен, а 
доколку мнозинството членови на Комисијата за оценка на докторскиот труд дадат 
негативно мислење по трудот односно да не се прифати трудот, извештајот се смета 
за негативен. Во случај на непостоење консензус по однос на предлогот од сите пет 
членови на Комисијата, членот/членовите на Комисијата што не се мнозинство, во 
истиот извештај даваат издвоено мислење за докторскиот труд (дисертацијата). 

Ако Наставно-научниот/Научниот совет го усвои Извештајот на Комисијата 
за оценка на докторскиот труд со кој се предлага прифаќање на изработениот 
докторски труд  (дисертација), на истата седница формира Комисија за одбрана на 
докторскиот труд. 
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Комисија за одбрана на докторскиот труд се состои од пет члена од кои 
најмалку три се од соодветната научна област од установата којашто ги организира 
докторските студии. 

По усвојувањето на Извештајот за оценка на докторскиот труд, кандидатот 
доставува 10 (десет) примероци од трудот (дисертацијата) во тврд повез. 

Составен дел на трудот (дисертацијата) е и изјавата од кандидатот за 
автентичност и оригиналност на докторскиот труд. 

Ако Наставно-научниот/Научниот совет го усвои негативниот извештај на 
Комисијата за оценка на докторскиот труд со кој се предлага да не се прифати 
изработената докторска дисертација, Наставно-научниот/Научниот совет донесува 
одлука за запирање на постапката за стекнување научен степен - доктор на науки и 
за тоа го известува докторантот. Во овој случај кандидатот нема право повторно да 
го поднесе трудот (дисертацијата). 

Ако Наставно-научниот/Научниот совет не го прифати негативниот извештај 
на Комисијата за оценка на докторскиот труд, донесува одлука за формирање нова 
Комисија за оценка на изработената докторска дисертација и постапката понатаму 
тече според одредбите од овој Правилник. 

Ако Наставно-научниот/Научниот совет не го прифати позитивниот извештај 
на Комисијата за оценка на докторскиот труд, дава соодветно образложение за 
неприфаќањето на позитивниот извештај. Во овој случај кандидатот има право да 
поднесе приговор до Сенатот на Универзитетот чија одлука е конечна. 

Доколку Сенатот го прифати приговорот на кандидатот Наставно-
научниот/Научниот совет на единицата формира Комисија за одбрана. 
 Доколку Сенатот не го прифати приговорот на кандидатот, Наставно-
научниот/Научниот совет донесува одлука за запирање на постапката за стекнување 
научен степен - доктор на науки и за тоа го известува докторантот. Во овој случај 
кандидатот нема право повторно да ја поднесе за оценка истата дисертацијата. 
 
 
ЈАВНА ОДБРАНА НА ДОКТОРСКИОТ ТРУД  (ДИСЕРТАЦИЈА) 

 
Член 60 

Еден од членовите на Комисијата за одбрана на докторскиот труд е 
Претседател на Комисијата за одбрана на докторскиот труд. 

Менторот не може да биде Претседател на Комисијата за одбрана на 
докторскиот труд. 

Високообразовната установа нема да дозволи одбрана на докторски труд на 
кандидат кој пред одбраната на докторскиот труд нема објавено два труда во 
референтна научна публикација. 

 
Член 61 

Одбраната ја закажува Комисијата за одбрана најдоцна во рок од 45 
(четириесет и пет) дена од усвојувањето на Извештајот од Комисијата за оценка, а за 
денот на одбраната кандидатот се известува најмалку 15 (петнаесет) дена пред денот 
на одбраната. 

Денот, местото на одбраната, името на кандидатот и насловот на 
дисертацијата се објавуваат во најмалку еден дневен весник, најмалку 7 (седум) дена 
пред одржувањето на одбраната. 

Одбраната на докторскиот труд е јавна и се врши во просториите на 
единицата на Универзитетот каде е организирана студиската програма. 
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Пред одбрана на докторската дисертација, истата задолжително се објавува на 
веб страната на високообразовната установа на која се изведува третиот циклус на 
студии, како и во базата на отворени образовни и научни ресурси која ја води 
министерството надлежно за високото образование и која мора да биде јавно 
достапна на интернет. 

Од оправдани причини, по барање на кандидатот, член од Комисијата за 
одбрана или врз основа на објективни пречки, Наставно-научниот/Научниот совет на 
Единицата по предлог на Советот на докторски студии на Единицата може да го 
продолжи рокот за одбрана од ставот 1 од овој член или да изврши промена на член 
од Комисијата за одбрана. 
 

Член 62 
Одбраната ја отвора Претседателот на Комисијата со воведен збор, после што 

се читаат биографските податоци, научно-стручната активност на кандидатот, 
Извештајот на Комисијата за оценка на трудот и Извештајот за текот на 
спроведената постапка до одбраната на трудот. 

Претседателот на Комисијата го повикува кандидатот да го презентира 
трудот, а по презентацијата им дава збор на членовите на комисијата да го изнесат 
своето мислење за значењето на трудот. 

По презентацијата и изнесените мислења за трудот, членовите на Комисијата 
му поставуваат прашања на кандидатот. Покрај членовите на Комисијата, прашања 
во врска со трудот можат да постават и други лица присутни на одбраната во 
писмена форма до Претседателот на Комисијата. 

За текот на одбраната се води записник кој го потпишуваат сите членови на 
Комисијата за одбрана и се донесува одлука која ја потпишува Претседателот на 
Комисијата. 

По завршената одбрана, Комисијата донесува одлука со следнава 
формулација  “го одбранил”, односно “не го одбранил” докторскиот труд. 

Одлуката од претходниот став на овој член се донесува со мнозинство 
гласови од членовите на Комисијата и јавно се соопштува пред кандидатот и 
присутните на одбраната. 

Ако Комисијата за одбрана донесе заклучок дека кандидатот не го одбранил 
докторскиот труд, одбраната може да се повтори само уште еднаш и тоа во рок од 
најмногу 90 (деведесет) дена од денот на одбраната. 
 
 
ЈАЗИК НА РЕАЛИЗАЦИЈА  
 

Член 63 
Наставата на третиот циклус докторски студии се изведува на македонски 

јазик, а по исклучок наставата може да се изведува и на некој од светските јазици. 
Кога наставата се изведува на некој од светските јазици, македонскиот јазик 

се изучува како посебен наставен предмет и наставата се изведува на македонски 
јазик најмалку за уште два наставни предмети од студиската програма. 

Одлука за тоа кои наставни предмети од ставот 2 ќе се изведуваат на 
македонски јазик носи Советот на докторски студии на Единицата на 
Универзитетот. 

Изработката на докторскатата дисертација и јавната одбрана по правило се 
реализираат на македонски јазик или на барање на кандидатот на еден од светските 
јазици, за што одлука носи Советот на докторски студии на Единицата на 
Универзитетот. 
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СТУДЕНТИ 

Член 64 
 Прашањата поврзани со статусот на студентите и нивните права и обврски 
како и дисциплинските мерки се дефинирани со Законот за високото образование, 
Статутот на Универзитетот и Правилниците на единиците на Универзитетот. 
 
 
ДИПЛОМИ 

Член 65 
Со јавната одбрана на докторскиот труд се стекнува научен назив доктор на 

науки (dr.sc, PhD) односно доктор по уметности (dr.art). 
Квалификациите кои се стекнуваат со завршување на студиска програма на 

докторските студии припаѓаат на ниво VIII од Националната рамка на 
високообразовни квалификации утврдена со Националната рамка на квалификации 
утврдена со Законот за националната рамка за квалификации и соодветствуваат на 
ниво VIII од Европската рамка на високообразовни квалификации. 

 
Член 66 

По одбраната на докторската дисертација, на докторантот му се издава 
уверение за завршените докторски студии. 

Уверението го потпишува Деканот/Директорот на Единицата каде што е 
спроведена постапката за одбрана на докторската дисертација. 

 
Член 67 

За стекнат научен назив - доктор на науки, се издава диплома на промоција 
која ја организира ректорот на Универзитетот. 

Дипломата ја потпишува Ректорот и Деканот/Директорот на Единицата каде 
што е спроведена постапката за одбрана на докторската дисертација. 

Како дополнување на дипломата, се издава Додаток на дипломата (Diploma 
Supplement), во согласност со принципите на ЕКТС. 

 
Член 68 

Дизајнот и содржината на дипломата и уверението ги почитуваат 
критериумите за меѓународна препознатливост и прифатливост. 

 
Член  69 

Студентот може да го напушти студирањето во рамките на одредена студиска 
програма без да ја комплетира истата и, за тоа, на негово барање, може да добие 
соодветно уверение. 
 

Член 70 
Одлука за изгледот на дипломата и уверението донесува Ректорската управа 

на Универзитетот. Содржината на дипломата, додатокот на диплома и уверението се 
утврдени со акт на Министерот надлежен за работите на високото образование. 

 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ДОКТОРСКИТЕ СТУДИИ 
 

Член 71 
Третиот циклус студии има карактер на приватни студии и се финансира со 

средства на студентите. 
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Кандидатите за докторски студии самостојноги покриваат трошоците за 
студирање. 

Кандидатите за докторски студии плаќаат износ за школарина определен во 
Конкурсот за запишување во трет циклус и износ за пријава, оценка и одбрана на 
докторскиот труд. 

Трошоците за реализирањето на меѓународна мобилност од најмалку 
еднонеделен престој и трошоците за објавување научни трудови во референтни 
научни публикации паѓаат на товар на студентот. 

Износите ги определува Единицата/единиците на Универзитетот што ја 
организираат студиската програма за трет циклус. 

 
 

СТУДИСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕДНИЧКА ДИПЛОМА 
 

Член 72 
На Универзитетот, односно неговата единица може да се организира студиска 

програма од трет циклус за стекнување заедничка диплома, заедно со друга единица 
на Универзитетот, заедно со еден или повеќе универзитети, односно самостојни 
високи стручни школи од Република Македонија или од странство акредитирани во 
земјата во која и е седиштето, за што одлучува Универзитетот на сопствена 
иницијатива или на предлог на единиците на Универзитетот. 

Кога Универзитетот изведува студиска програма за стекнување на заедничка 
диплома со странски универзитет, односно самостојни високи стручни школи, се 
применуваат прописите на оној универзитет, односно самостојна висока стручна 
школа каде што се изведува студиската програма во поглед на соодносот на 
застапеноста на задолжителните и изборните предмети. 

Заедничката диплома е јавна исправа во која задолжително се наведени 
универзитетите и нивните единици, односно самостојни високи стручни школи кои 
заеднички учествувале при изведувањето на студиската програма. Содржината и 
обликот на заедничката диплома како и прилозите кон дипломата ги определува 
Универзитетот. 
 
 
СТУДИСКА ПРОГРАМА ЗА ДВОЈНА ДИПЛОМА 
 

Член 73 
Врз основа на билатерален договор, со којшто се регулираат меѓусебните 

права и обврски помеѓу Универзитетот/Единицата и универзитет, односно 
самостојна висока стручна школа од Република Македонија или од странство 
акредитирани во земјата во кои им е седиштето, Статутот на Универзитетот и овој 
Правилник, Универзитетот/Единицата може да реализира студиска програма за 
двојна диплома и да издава двојна диплома. 

 
 
ПРИМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ОД СТРАНА НА ПРИДРУЖНИТЕ ЧЛЕНКИ 
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ 

 
Член 74 

Одредбите на овој Правилник соодветно ќе се применуваат на придружните 
членки на Универзитетот кои имаат акредитирани студиски програми за трет циклус 
студии, доколку придружната членка донесе одлука за прифаќање и примена на овој 
Правилник. 
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РОКОВИ 

 
Член 75 

Сите наведени рокови во овој Правилник не течат во периодот од 15 јули до 
25 август, како и во неработни денови. 
 
 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 76 
Започнатите постапки за здобивање со научен степен Доктор на науки ќе 

завршат според одредбите на Законот за високото образование (Сл. весник на РМ 
бр.64/2000, 49/2003, 113/2005 и 51/2007) и на Правилникот за единствените основи за 
организирање на последипломски и докторски студии и стекнување со докторат на 
науки на Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола од 19.03.2002 година. 

Започнатите постапки на трет циклус студии за здобивање со научен степен 
Доктор на науки ќе завршат според одредбите на Законот за високото образование 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/2008; 103/2008; 26/2009; 
83/2009; 99/2009; 115/2010; 17/2011; 51/2011; 123/2012; 15/2013; 24/2013; 41/2014; 
116/2014; 130/2014; 10/2015; 20/2015; 98/2015; 145/2015; 154/2015; 30/2016; 120/2016 
и 127/2016) и на Правилникот за условите, критериумите и правилата за 
запишување и студирање на трет циклус  студии на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“– Битола од 05.11.2009 година и измените и дополнувањата од 
26.10.2010 и 30.11.2011 година. 
 

Член 77 
Акредитациите на ментори на докторски студии добиени пред стапување во 

сила на Законот за високото образование објавен во Службен весник на РМ, бр. 
82/2018 година, продолжуваат да важат и по неговото стапување во сила. 

 
Член 78 

Мандатот на членовите на Советот на докторски студии на Универзитетот и 
Советите на докторските студии на единиците започнати пред стапувањето во сила 
на овој правилник продолжуваат да важат до истекот на времето за кое се избрани. 
 

Член 79 
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола. 
 
         

       Проф. д-р Сашо Коруновски 

              Ректор 
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Врз основа на член 94 точка 23 од Законот за високото образование (Службен весник 
на РМ бр. 82/2018) Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 
Битола, на 164-та седница одржана на 21.09.2018 година, го донесе следниов 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ КРЕДИТ ТРАНСФЕР СИСТЕМ И ПРЕМИНОТ ОД ЕДНА НА 
ДРУГА СТУДИСКА ПРОГРАМА, ОДНОСНО ОД ЕДНА НА ДРУГА ЕДИНИЦА НА  

УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА 
 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Предмет на уредување 
Член 1 

Со овој Правилник се утврдуваат единствените основи за организирање и 
реализација на студиските програми и режимот за студирање според Европскиот кредит 
трансфер систем (ЕКТС). 

 

Цели на ЕКТС 
Член 2 

„Кредит трансфер  систем“ е заедничка процедура  што се воспоставува  според 
Европскиот кредит трансфер систем - ЕКТС или Европски систем на пренос и 
акумулација на поени (англиски: European Credit Transfer and Accumulation System) и 
претставува нумерички систем за квалитативно вреднување на работата на студентите 
што била вложена за стекнување знаења, вештини и компетенции што се предвидени со 
програмата за студирање, односно со конкретниот предмет во рамките на таа програма, ги 
опфаќа поените за совладување на предметот во целина, сите предмети во еден семестар, 
академската година и целокупното студирање и нивен пренос од една на друга 
високообразовна установа.  

Европскиот кредит трансфер систем претставува систем на академско признавање на 
студиите заснован врз: информации за студиските програми и постигнувањата на студентот, 
меѓусебна доверба на единиците на Универзитетот, односно научните установи на 
Универзитетот, меѓусебно спогодување на партнерските установи на Универзитетот и 
другите установи во земјата и во странство и употребата на кредити (поени) како мерка за 
оптовареноста на студентот. 

Со кредит трансфер системот се остварува: 
- зголемена мобилност на студентот на институционално, на национално и на меѓународно 
ниво; 
- прецизен увид во обемот на работата и изразување на оптовареноста на студентот во 
процесот на студирањето; 



4 

 

- развивање   и  функционирање   на   механизми за перманентно следење на напредокот на 
студентот според резултатите од учењето; 
- објективност во оценувањето и признавање на резултатите од студирањето; 
- остварување компатибилност на студиските програми на институционално, на 
национално и на меѓународно ниво; 
- воспоставување меѓународна мобилност на студентот и остварување компатибилност на 
студиските програми на интернационално ниво, според принципите на Европскиот кредит 
трансфер систем - ЕКТС или Европски систем на пренос и акумулација на поени 
(англиски: European Credit Transfer and Accumulation System); 
- непречено пренесување на постигањата на студентот од една во друга институција; 
- зголемена индивидуализација на текот на студирањето и  
- создавање основи за остварување на концептот за доживотно учење. 
 

Примена на кредит трансфер системот 
Член 3 

Кредит трансфер системот се применува во остварувањето на студиските и 
предметните програми за: 
- прв циклус на академски студии (додипломски студии); 
- втор циклус на академски студии (постдипломски студии); 
- академски интегрирани студии од прв и втор циклус; 
- трет циклус на академски студии (докторски студии); 
- прв циклус на стручни студии; 
- втор циклус на стручни студии; 
- специјалистички студии од трет циклус.  

 
Поим за кредит во ЕКТС 

Член 4 
„Кредит“ е квантитативна мерка за изразување на обемот на учењето врз основа на 

обемот на работата која студентот во просек ја врши, односно оптоварувањето на 
студентот во кое се сметаат предавањата, семинарите, вежбите, другите облици на 
организирана студиска работа и самостојно учење со цел да ги постигне очекуваните 
резултати од процесот на учење. Кредитот му се доделува на студентот и се регистрира во 
неговото досие кога ќе ја исполни студиската обврска.  

Кредитот претставува релативна нумеричка целобројна вредност, која се дефинира 
во предметните програми, со која се опишува квантитетот на работата на студентот во 
однос на вкупниот квантум на работа, потребен да се заврши една академска година на 
единицата на Универзитетот. 

Бројот на кредити се утврдува за секоја предметна програма посебно. 
Единиците на Универзитетот го утврдуваат бројот на кредити во студиските и во 

предметните програми. 
 

Член 5 
Еден кредит одговара на 25 часа работа, што значи дека вкупната годишна 

оптовареност на студентите треба да изнесува 1500 часа. 
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Првиот циклус на академски студии (додипломски студии) трае три или четири 
години и со неговото завршување се стекнуваат 180, односно 240 ЕКТС кредити.  

Студиите од втор циклус на академски студии - постдипломските студии се 
организираат како студии кои траат една, односно две години и со нивното завршување се 
стекнуваат 60 односно 120 ЕКТС кредити.  

Вкупниот број на кредити кои се стекнуваат на додипломските и постдипломските 
академски студии изнесува најмалку 300 ЕКТС кредити. 

Докторските студии траат најмалку три години и носат најмалку 180 ЕКТС кредити. 
Стручните студии од прв циклус траат три години и со нивно завршување се 

стекнуваат 180 ЕКТС кредити. 
Во рамките на првиот циклус на стручни студии можат да се реализираат и кратки 

стручни студиски програми со 60 до 120 ЕКТС кредити. 
Стручни студии од втор циклус се организираат како студии кои траат една година и 

со нивното завршување се стекнуваат 60 ЕКТС кредити. 
Вкупниот број на кредити кои се стекнуваат на прв и на втор циклус стручни 

студии изнесува 240 ЕКТС кредити. 

СТРУКТУРА НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ И ЕКТС 

Структура на студиските програми 
Член 6 

Студиските програми се вреднуваат со кредити по ЕКТС. Секоја година на 
студиската програма содржи 60 кредити. 

Секој предмет од студиската програма се вреднува со одреден број на ЕКТС 
кредити. 

Студиските програми во сите студиски години на додипломските, постдипломските 
и докторските студии треба да содржат задолжителни и изборни предмети, освен студиските 
програми за регулираните професии пропишани со Законот за високото образование, 
студиските програми за правните студии и студиските програми за основна обука на 
наставници во основното и средното образование. 

Задолжителните предмети во студиската програма треба да бидат од соодветната 
област на единицата на Универзитетот, односно на внатрешната организациона единица 
(институт, катедра, оддел). 

Изборните предмети студентите ги избираат од листата на изборни предмети на 
дадената студиска програма. 

Изборните предмети сочинуваат најмалку 10% а најмногу 30% од бројот на ЕКТС 
кредити во студиската програма. 

Збирот на ЕКТС кредитите на предметите кои се застапени на листата на изборни 
предмети на студиската програма е најмалку двојно поголем од бројот на ЕКТС кредити 
предвидени во наставната програма за изборните предмети. 

Секој од предметите на листата на изборни предмети задолжително носи еднаков 
број на ЕКТС кредити. 

Во листата на изборни предмети на наставната програма која се изведува на 
единицата на Универзитетот, можат да бидат вклучени и предмети кои се изведуваат на 
друга единица на Универзитетот. 
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Студиските програми на единиците на Универзитетот, во делот на задолжителните и 
изборните предмети можат да содржат и „прозорци за мобилност“, односно предмети чии 
активности може да се изведуваат и на англиски јазик. 

Кога Универзитет изведува студиска програма за стекнување на заедничка 
диплома со странски универзитет, се применуваат прописите на високообразовната 
установа каде што се изведува студиската програма во поглед на соодносот на 
застапеноста на задолжителните и изборните предмети. 

Содржината на студиските програми подетално се регулира со Законот за високото 
образование, Правилникот за содржината на студиските програми кој го донесува 
Националниот совет за високо образование, правилниците за условите, критериумите и 
правилата за запишување и студирање на прв, втор односно трет циклус студии на 
Универзитетот, како и Елаборатот на студиската програма. 

 
Начин на доделување кредити 

Член 7 
Бројот на кредитите за предметите се утврдува врз основа на предавања, вежби, 

семинари, индивидуална настава и другите облици на студиите кои се соодветни на 
специфичноста на наставно-научната и уметничката област (практично оспособување, 
хоспитација, настапи, теренска работа и слично), консултативно-инструктивна настава, 
форми на континуирана проверка на знаењето и испити кои се сметаат како контакт 
часови, како и индивидуална студиска работа (спортска работа, истражување на 
литература, семинарски задачи, проектна работа), самостојно учење, како и изработката 
на дипломска (магистерска, докторска) задача. 

За начинот на доделување кредити за еден предмет е даден пример во Прилог 1 на 
овој Правилник. 

Кредити може да се доделуваат и за различни видови студентски активности: 
извршена стручна практика, изработка или реализација на проект, настап на стручен собир, 
учество на зимски или летни школи и сл. 

Активностите за кои ќе се доделуваат кредити ги утврдува единицата на 
Универзитетот. 

Овие кредити се внесуваат во додаток на дипломата во делот на дополнителни 
информации за реализирани активности. 

 
Единствен студентски календар 

Член 8 
Студиската година почнува на 1 октомври, а завршува на 30 септември следната 

година и се дели на два семестри, зимски и летен.  
Зимскиот семестар започнува на 1 октомври, а завршува на 14 февруари наредната 

година, а наставата трае од 1 октомври до 15 јануари наредната година. Активностите во 
семестарот траат 18 седмици (13 седмици настава + 2 колоквиумски седмици + 3 седмици 
испитен рок). 

Летниот семестар започнува на 15 февруари и завршува на 30 септември, а наставата 
трае од 15 февруари до 31 мај. Активностите во семестарот траат 21 седмица (13 седмици 
настава + 2 колоквиумски седмици + 2 х 3 седмици испитни рокови во јуни и септември).  

Распустот трае не помалку од 60 дена во рамките на една календарска година во 
согласност со студентскиот календар. 
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Летните активности на Универзитетот (летни школи, летни универзитети, летни 
семинари и др.) траат во времето од 1 јули до 15 септември. 

Завршните испити се одржуваат во испитни рокови, и тоа: 
- февруарски; 
- јунски и 
- септемвриски. 

Со одлука на Наставно-научниот/Наставничкиот совет во оправдани случаи и за 
определени категории, односно генерации студенти, можат да се организираат уште два 
испитни рока во текот на академската година. 

 
Член 9 

Осмата и петнаесетата недела од секој семестар се колоквиумски недели. 
Распоредот за колоквиумските недели и термините за полагање на поединичните 

предметни програми, единиците на Универзитетот го објавуваат на веб страната на 
единицата пред почетокот на секој семестар. 

 
 

ВОСПОСТАВУВАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНА И НАЦИОНАЛНА 
КОМПАТИБИЛНОСТ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ 
   

Член 10 
Единиците на Универзитетот, при подготвувањето на студиските и предметните 

програми, треба да овозможат нивна институционална, национална и интернационална 
компатибилност, односно споредливост и препознатливост во европскиот високообразовен 
простор, како и создавање услови за премин на студентот од една на друга студиска 
програма во рамките на единицата на Универзитетот, односно научниот институт, како и 
услови за премин од една на друга единица на Универзитетот, односно научен институт во 
состав на Универзитетот, услови за премин на друга единица на Универзитетот, односно 
научен институт, надвор од Универзитетот, во случаите кога постојат единици, кои 
продуцираат ист или сличен профил на стручни кадри, како и услови за премин на 
студентот на универзитети во странство. 

 
Член 11 

Кредитите од ЕКТС им се доделуваат само на студенти кои успешно ќе ги 
реализираат сите активности предвидени со предметот. Не може да има делумно 
доделување на кредити. 
 
 
НАПРЕДУВАЊЕ НА СТУДЕНТОТ НИЗ СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ 

 
Член 12 

Студентот напредува во текот на студирањето, односно запишува предмети преку 
бројот на остварените кредити. 
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Член 13 
Студентот на прв циклус студии може да запише минимум 24 кредити, но не повеќе 

од 42 кредити во семестар. 
Студентот може да запише помал број кредити од оние наведени во претходниот 

став доколку му се останати предмети што носат вкупен број кредити помал од 24. 

Доколку студентот ги има реализирано сите останати обврски според студиската 
програма, но нема дипломирано може да ги запише кредитите од дипломската работа и во 
зимски и во летен семестар. 

 
Член 14 

Студентот на втор циклус студии може да запише минимум 24 кредити, но не повеќе 
од 42 кредити во семестар. 

Студентот може да запише помал број кредити од оние наведени во претходниот 
став доколку му се останати предмети што носат вкупен број кредити помал од 24. 

Доколку студентот ги има реализирано сите останати обврски според студиската 
програма, но нема магистрирано/специјализирано може да ги запише кредитите од 
магистерскиот/специјалистичкиот труд и во зимски и во летен семестар. 

 
Член 15 

Студентот на трет циклус студии може да запише и помал или поголем број кредити 
по семестар, но не помалку од 15 и не повеќе од 50 кредити во семестар, освен кога се 
работи за запишување на докторскиот труд. 

Студентот може да запише помал број кредити од оние наведени во претходниот 
став доколку му се останати предмети што носат вкупен број кредити помал од 15. 

Доколку студентот ги има реализирано сите останати обврски според студиската 
програма, но нема докторирано може да ги запише кредитите од докторскиот труд и во 
зимски и во летен семестар. 

 
Член 16 

Студентот може да премине од една на друга студиска програма во рамките на 
единицата на Униврзитетот најрано при запишувањето предмети од третиот семестар. 

Почнувајќи од третиот семестар студентите можат паралелно да запишат предмети 
од друга студиска програма заради нејзино совладување со тоа што вкупниот број на 
кредити од двете студиски програми не смее да го надмине бројот 42 за прв и втор циклус, 
односно 50 за трет циклус студии во еден семестар. После успешното совладување на двете 
студиски програми студентот добива две дипломи. 

 
Член 17 

Студентот има право, во текот на студирањето, да запише предмети кои не се 
задолжителни за стекнување на определениот степен на стручна подготовка со студиската 
програма на која студентот е запишан со тоа што ќе се почитува одредбата за минимумот и 
максимумот на бројот на кредити кои можат да се запишат. 
 

Член 18 
Студентот кој запишува зимски семестар во тој семестар: 
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- Задолжително повторно ги запишува сите предмети (кредити) кои не ги положил 
заклучно со септемврискиот испитен рок од претходниот, односно претходните зимски 
семестри. 

- Запишува нови предмети (кредити) од наредниот, односно наредните зимски семестри 
според студиската програма. При тоа прво се запишуваат нови задолжителни предмети, а 
потоа нови изборни предмети. 

- Ако студентот веќе ги реализирал сите обврски од претходниот зимски семестар, тогаш 
сите предмети се нови предмети од наредниот, односно редоследно наредните зимски 
семестри. 

 
Член 19 

Студентот кој запишува летен семестар во тој семестар: 
- Задолжително повторно ги запишува сите предмети (кредити) кои не ги положил 

заклучно со февруарскиот испитен рок од претходниот, односно претходните летни 
семестри. 

- Запишува нови предмети (кредити) од наредниот, односно наредните летни семестри 
според студиската програма. При тоа прво се запишуваат нови задолжителни предмети, а 
потоа нови изборни предмети. 

- Ако студентот веќе ги реализирал сите обврски од претходниот летен семестар, тогаш 
сите предмети се нови предмети од наредниот, односно редоследно наредните летни 
семестри. 

 
Член 20 

Студентите кои повторно запишуваат предмети, смеат да запишат нов предмет кој 
според студиската програма условува претходно полагање на предметот кој повторно се 
запишува, но полагањето на предметите треба да е редоследно. 

 
Член 21 

Евиденцијата на предмети кои се запишуваат, податоците дали се тоа повторно 
запишани предмети или нови предмети, како и висината на школарината се врши преку 
пополнување пријавни листови од страна на студентите при запишувањето предмети. 

Формата и содржината на пријавниот лист ја пропишува Ректорската управа. 
Точноста на податоците во пријавниот лист со свој потпис ја потврдуваат 

координаторот и/или администраторот за ЕКТС за соодветната студиска програма. 
 

Член 22 
Плаќањето на надоместокот за партиципација и износот за школарина при 

запишувањето на семестарот се одредува според запишаните кредити. Пресметката се врши 
на начин што надоместокот, односно износот за школарина се дели со бројот на кредити за 
една студиска година, односно со 60 и така добиениот износ се множи со бројот на 
запишаните кредити на нови предмети. 

Студентите (во квота со партиципација, квота со школарина и вонредните студенти) 
кои повторно запишуваат предмет, плаќаат 80 % од износот на 
партиципацијата/школарината за прв циклус, односно 50% од износот на школарината за 
втор циклус студии, во согласност со статусот на студентот. 
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Член 23 
Одредбите од ова поглавје што се однесуваат на начинот на доделување кредити и 

напредувањето низ студиските програми соодветно ќе се применуваат и на студиските 
програми од вториот и третиот циклус на студии. 

Поблиски одредби за активностите од став 1 на овој член ќе се уредат со одлука на 
Наставно-научен/Наставнички/Научен Совет на Единицата. 

 

Вонредно студирање 
Член 24 

За вонредните студенти може да се предвидат дополнителни активности, во смисла 
на организирање на кондензирана настава и изготвување дополнителни семинарски 
трудови, практична работа, домашни задачи итн., како компензација за часовите на настава 
и вежби од тековните семестри. 

За вонредните студенти и редовните студенти кои повторно запишале предметна 
програма, може да се организира кондензирана настава.  

Одлука за организирање кондензирана настава носи Наставно-
научен/Наставнички/Научен Совет на Единицата. 
 

Примена на системот за континуирано следење и оценување на успехот на 
студентите 

Член 25 
Студентот во текот на студирањето, потребниот број кредити за соодветната 

програма го остварува преку континуирано или завршно оценување на сите активности 
предвидени со предметната програма. 

При формирањето на завршната оценка, 80 поени од оценката произлегуваат од 
колоквиумите односно завршниот испит, а 20 поени од останатите активности. 

Вкупниот број на поени изнесува 100. 
Колоквиумот, односно завршното оценување се смета за позитивно, доколку 

студентот освои минимум 41 поен од вкупниот број поени предвидени за колоквиумот, 
односно за завршното оценување. 

Испитот се смета за положен доколку студентот освои вкупно најмалку 51 поен од 
поените што произлегуваат од колоквиумите односно завршниот испит и/или поените од 
останатите активности.  
 

Член 26 
Останатите активности во рамките на предметната програма вклучуваат: 

- посета на предавања и активност на предавањата; 
- извршени консултации; 
- успешно реализирани вежби (вклучувајќи и присуство и активност); 
- успешно реализирана практична работа; 
- изработка на семинарски труд; 
- самостојна (домашна) работа; 
- учење во библиотека; 
- менторство на други студенти; 
- изработени или реализирани проекти; 
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- освоени награди или пофалници; 
- учество на семинари; 
- учество на симпозиуми и 
- други активности предвидени со предметната програма. 
Предметниот наставник не смее да дава обврски на студентите надвор од предвидените 

активности. 
Поблиски одредби за видот и начинот на вреднувањето на поодделните активности 

за сите наставни дисциплини се утврдуваат со акт на единицата, во согласност со овој 
Правилник. 

Член 27 
Предметната програма се реализира врз основа на однапред утврдена основна 

литература, којашто може да изнесува најмногу до 100 страни (5 авторски табаци) за еден 
час од неделниот фонд на часови на предавања, но не повеќе од 400 страни (20 авторски 
табаци) за една предметна програма. 

Член 28 
Студентите кредитите може да ги остварат преку реализација на предвидени 

активности за определен предмет за коишто се доделуваат определен број поени.  
Преку оценување, вонредниот, како и редовниот студент, може да освои минимум 41 

поен или максимум 80 поени. Останатите 20 поени до вкупниот број од најмногу 100 поени 
по определен предмет, вонредниот, како и редовниот студент, може да ги добие врз основа 
на други активности и резултати, и тоа: 
 прва група до 10 поени: 

 присуство и активност на предавањата 
 присуство и активност на вежби 

 втора група до 10 поени: 
 изработка на семинарски труд 
 самостојна (домашна) работа 
 изработени или реализирани проекти/програми 

 трета група до 10 поени: 
 менторство на други студенти 
 освоени награди или пофалници 
 учество на семинари 
 учество на симпозиуми и 
 други активности предвидени со предметната програма. 

По успешното положување на завршниот испит студентите ги добиваат кредитите 
определени за соодветниот предмет, а во зависност од освоените поени добиваат соодветна 
оценка за предметот. 

 
Член 29 

Редовните студенти се должни редовно да присуствуваат на настава и вежби.  
Редовниот студент може да отсуствува од настава или вежби најмногу до трипати во 

текот на семестарот, а во спротивно нема право на полагање колоквиуми. 
Доколку студентот не ги положи колоквиумите како начин на полагање на испитот, 

тогаш целата материја од предметната програма ја полага на завршниот испит. 
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Член 30 
Во рамките на континуираното оценување студентот може да полага два 

колоквиуми. Доколку студентот не го положи првиот колоквиум, истиот може да го полага 
уште еднаш на поправен колоквиум организиран надвор од термините за настава. 

Студентот има право да полага втор колоквиум доколку го има положено првиот 
колоквиум. Доколку студентот не го положил вториот колоквиум, истиот може да го полага 
само уште еднаш, и тоа во првиот нареден испитен рок. Доколку не го положи, полага 
завршен испит во наредните испитни рокови. 

 
Член 31 

За континуираното оценување, исто како и за завршното оценување, остварените 
резултати на студентите се објавуваат на огласната табла и на веб страната на единицата на 
Универзитетот, најдоцна во рок од 10 дена од одржувањето на колоквиумот односно 
испитот. Објавените резултати содржат целосен опис на начинот на формирање на 
конечната оценка.  

 
Член 32 

Оценувањето на постигнатите резултати на студентот е квантитативно. Завршното 
оценување се изразува квантитативно со оценка од 5 (пет) до 10 (десет). Оценката 5 (пет) 
означува недоволен успех. 
 

Член 33 
Проверката на знаењето по одделни предмети се врши на начин определен од 

предметниот наставник, а кој начин се вградува во студиската програма и се 
спроведуваат во роковите утврдени со Статутот на Универзитетот. 
 

Член 34 
 По завршувањето на академските студии се издава диплома со која се потврдува 

завршувањето на студиите и стекнувањето на одреден академски назив. 
По завршувањето на стручните студии се издава диплома со која се потврдува 

завршувањето на студиите и стекнувањето на одреден стручен назив. 
Покрај дипломата за завршување на студиите, на студентот му се издаваат и 

уверенија од кои едно за завршен циклус на студии, а едно со оценки од наставните 
дисциплини и освоениот број кредити. 

Како дополнување на дипломата се издава додаток на диплома. 
 

Член 35 
Студентот може да го напушти студирањето во рамките на определена студиска 

програма без истата да ја комплетира, и за тоа може да добие уверение за положени испити 
и реализирани активности. 

Во уверението се бележат предметните програми, реализираните активности, 
оценките и бројот на кредити што ги остварил студентот во текот на студирањето. 

Уверението нема важност на диплома. 
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Член 36 
За примена и следење на одредбите од овој Правилник, единицата на Универзитетот 

може да назначи координатор и/или aдминистратор за ЕКТС на ниво на единица односно на 
ниво на внатрешна организациона единица што се регулира со општ акт на Единицата. 

Со општиот акт на Единицата се определуваат и надлежностите, обврските и 
работите на лицата од став 1. 

 
 

МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТОТ ВО РАМКИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ 
 

Член 37 
Студентот може да премине од една на друга студиска програма во рамките на иста 

единица на Универзитетот, односно научен институт. 
Критериумите и условите за пренесување на кредитите и условите за преминување 

меѓу студиските програми ги определува единицата од претходниот став, во зависност 
од компатибилноста на студиските програми, а истовремено се склучува и договор со 
студентот. 
 

Член 38 
Студентот може да премине од една на друга единица на Универзитетот, односно 

научен институт. 
Критериумите и условите за пренесување на кредитите и условите за преминување 

меѓу студиските програми ги определуваат единиците на Универзитетот, во зависност 
од компатибилноста на студиските програми, а истовремено се склучува и договор со 
студентот. 
 

Признавање и ослободување од испити при премин на студентот од една на 
друга единица на Универзитетот, односно научен институт 

 
Член 39 

При премин од една на друга единица на Универзитетот, односно научен институт, 
студентот се ослободува од полагањето, односно од следењето настава по одделни 
предмети/испити, доколку единиците меѓу кои се врши преминот имаат склучено договор за 
меѓусебна соработка, или со дозвола од единицата на која се преминува, врз основа на 
претходен увид во содржините и бројот на кредитите за соодветните предмети/испити што 
студентот ги добил во единицата од којашто доаѓа. 

 
Член 40 

Студентот има право, во текот на студирањето, да запише нови предмети што не се 
задолжителни за стекнување на определен степен на стручна подготовка, како и да запише 
нови предмети на друга единица на Универзитетот. 

Условите под кои се остварува правото од став 1 од овој член ги утврдува единицата 
на Универзитетот. 
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ИНФОРМАТИВНИ ПАКЕТИ/ВОДИЧ ЗА СТУДИРАЊЕ И СОРАБОТКА 
 

Член 41 
Единицата на Универзитетот задолжително подготвува информативен пакет за 

ЕКТС, кој претставува водич за студирање и соработка. 
Врз основа на информативните пакети на единиците од претходниот став, 

Универзитетот подготвува единствен информативен пакет за ЕКТС. 
 

Член 42 
Информативниот пакет задолжително ги содржи следниве елементи: 

- вкупен опис на образовната понуда на единицата на Универзитетот (предметни 
програми, курсеви, насоки и сл.), 

- вкупен опис на системот за оценување и полагање испити и 
- вкупен опис на системот на кредити и на условите за напредување. 

Содржината на информативниот пакет е дадена во Прилог 2 на овој Правилник. 
 

Член 43 
Единиците на Универзитетот се должни, заради обезбедување достапност до 

јавноста и ефикасност во информирањето на постојните и идните корисници на образовни 
услуги, да ги изработат информативните пакети и да ги дистрибуираат во пишана форма 
(публикации, прирачници, водичи и сл.) и/или во електронска форма (ЦД записи, веб страни 
и сл.). 

Универзитетот и единиците на Универзитетот, за остварување на целосна 
информираност, обезбедуваат соодветна хардверска и софтверска поддршка. 
 

Член 44 
Информативниот пакет се изработува на македонски и на англиски јазик. 
Информативниот пакет може да биде изработен и на друг јазик, покрај јазиците од 

претходниот став на овој член. 
 

Евидениција и издавање исправи и документи (педагошка документација) 
Член 45 

Содржината и издавањето на јавните исправи: диплома, додаток на дипломата, 
индекс, студентска легитимација и уверение, ги утврдува министерот надлежен за работите 
на високото образование. 

Содржината и издавањето на другите документи: договор за студирање, пријави, 
личен картон на студентот и сл. ги утврдува Универзитетот. 
 
 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
Член 46 

Со влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за 
единствениот кредит трансфер систем и преминот од една на друга студиска програма, 
односно од една на друга единица на Универзитетот од 17.10.2008 година. 
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Член 47 
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на 

Универзитетот. 

 

 

Проф. д-р Сашо Коруновски      

                          Ректор 
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ПРИЛОГ 1: Начин на доделување кредити за една предметна програма за 
едносеместрален предмет 

Еден кредит (поен) одговара на 25 часа работа, што значи дека вкупната годишна 
оптовареност на студентите треба да изнесува 1500 часа (60 ЕКТС годишно x 25 часа).   

Пример за определување ЕКТС кредити за предмет A 

Предметот A во примерот има фонд на часови 3+2;  

Вредноста на 1 ЕКТС во примерот одговара на 25 часа работа;  

Отовареноста од активностите како што се проектните задачи, самостојно 
учење, домашно учење и сл. зависи од природата на предметот и не значи дека треба да 
бидат исти со доделената оптовареност во примерот 

 

Активности Оптовареност  на 
студентот за предметот 
A 

Часови / 
вредност на 1 
ЕКТС 

ЕКТС бодови 

Предавања 13x3=39 часа 

(13 недели во семестарот 
по 3 часа неделно) 

39/25  

Вежби 13x2=26 часа 

(13 недели во семестарот 
по 2 часа неделно) 

26/25  

Проектни задачи  

Самостојни задачи 

Индивидуално учење 

Полагање колоквиуми (испит) 

26 часа  

13 часа     85 часа 

42 часа 

4 часа 

26/25 

13/25 

42/25 

4/25 

 

ВКУПНО 150 часа 150/25 6 ЕКТС 

 

Кредитите од ЕКТС (во примерот 6 ЕКТС) се доделуваат за успешно реализирање на сите 
активности предвидени со предметната програма и истите не може да се доделуваат 
делумно за реализирање на поединечни активности (на пример освоени кредити само за 
предавања, само за вежби итн.). 
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ПРИЛОГ 2: Содржина на информативниот пакет 

 

ВОВЕД - ШТО Е ЕKТС  

I – Општи податоци за институцијата 

 Име и адреса (адреса, телефон, факс, електронска пошта) 
 Опис на институцијата (вклучувајќи го типот и статусот) 
 Академски календар 
 Одговорно лице за ЕКТС на институцијата 
 Листа на програми кои се нудат 
 Постапка за упис (вклучувајќи јазични предуслови и постапки за регистрација) 
 Постапка за доделување и пренесување кредити, како и признавање на претходно 

учење (формално, неформално, информално) 

 

II – Практични информации 

 

 Податоци за земјата – домаќин 
 Како да се стигне до одредиштето  
 Информации за Секторот за настава, наука и меѓународна соработка 
 Трошоци за живот 
 Можности за сместување и исхрана 
 Здравство и осигурување (здравствени услуги, студенти со посебни потреби, 

осигурување 
 Можности што ги нуди институцијата - домаќин 

o Библиотеки 
o Спортски и рекреативни објекти 
o Студентски здруженија 
o Курсеви по странски јазици  

 

 

III - Информации за студиската програма 

 

 Раководител на студиската програма 
 Тип на квалификација што се доделува  
 Времетраење на програмата  
 Број на кредити  
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 Ниво на квалификации според Националната рамка на квалификации и Европската 
квалификациска рамка  

 Поле на студиската програма 
 Посебни предуслови за прием (доколку постојат)  
 Можности за признавање на претходното учење (формално, неформално и 

информално - доколку постојат)  
 Правила за студирање 
 Начин на студирање (редовно / вонредно / е-учење итн.) 
 Правила за испитување и скала на оценување  
 Прозорци за мобилност   
 Практична работа  
 Пристап до понатамошни студии  

 

За заеднички програми, се препорачуваат дополнителни елементи:  

 Информации за формата на дипломата и додаток за диплома (заеднички / двојни)  
 Членови на конзорциумот и нивната улога 
 Структура на мобилност на програмата 

 

IV - Информации за индивидуалните предмети/курсеви: 

 

 Код на предметот 
 Наслов 
 Тип (задолжителен / изборен) 
 Циклус (краток / прв / втор / трет)  
 Година на студирање  
 Семестар  
 Број на доделени ЕКТС кредити  
 Име на предавачот (сите) 
 Резултати од учењето  
 Начин на испитување и критериуми  
 Предуслови (доколку постојат)  
 Содржина на предметот 
 Препорачана литература 
  Јазик на реализација на наставата 

 



 
 

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БИТОЛА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МОБИЛНОСТ НА УНИВЕРЗИТЕТИТЕ ВО ЗЕМЈАТА И  

ВО СТРАНСТВО  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Битола, 2018 година 
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Врз основа на член 94 точка 43 од Законот за високото образование (Службен весник 
на РМ бр. 82/2018), а во согласност со Правилникот за единствениот кредит трансфер систем 
и преминот од една на друга студиска програма, односно од една на друга единица на 
Универзитетот, Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, 
на 164-тата седница одржана на ден 21.09.2018 година, го донесе следниов: 

 
 

ПРАВИЛНИК 
 

ЗА МОБИЛНОСТ НА УНИВЕРЗИТЕТИТЕ ВО ЗЕМЈАТА И ВО СТРАНСТВО НА 
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БИТОЛА 

 
 
ВОВЕДНИ ОДРЕДБИ 

Содржина на Правилникот 
Член 1 

Со овој Правилник за мобилност на универзитетите во земјата и во странство на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски” - Битола (во натамошниот текст: Правилник) се 
уредуваат основните принципи на дојдовни и појдовни мобилности на студентите и на 
наставно-научниот, соработничкиот и административниот кадар на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски” - Битола (во натамошниот текст УКЛО), постапката за евиденција, видот и 
времетраењето на мобилност, основните документи, правата и обврските на студентите кои 
остваруваат мобилност, улогата на Секторот за настава, наука и меѓународна соработка на 
УКЛО и другите надлежни лица на единиците на УКЛО, како и други прашања поврзани со 
мобилноста на студентите на универзитети во земјата и странство, според Законот за високото 
образование и врз основа на интеринституционални договори за размена на студенти, наставно-
научен, соработнички и административен кадар. 

Со овој Правилник се опфаќаат и прашања за остварување практична работа на 
студентите во странство во рамките на програмата ЕРАЗМУС ПЛУС и/или други европски 
програми за размена на студенти. 
 

Професионална, административна и техничка поддршка на мобилностите 
Член 2 

Работите поврзани со остварување на мобилности на Универзитетот ги спроведува и 
администрира Секторот за настава, наука и меѓународна соработка на УКЛО и надлежниот 
Проректор/Институционален ЕРАЗМУС координатор на УКЛО во соработка со други 
надлежни лица на единиците на УКЛО (Декан, Продекан за меѓународна соработка, Продекан 
за настава, Еразмус координатор на Единицата, ЕКТС координатор/администратор на 
Единицата и ЕКТС координатори/администратори на организационите единици и студентските 
служби на единиците). 

На предлог на Ректорот, Ректорската управа именува надлежен проректор и/или 
Институционален ЕРАЗМУС координатор од редовите на наставно-научниот кадар, кој е 
надлежен за работите уредени со овој Правилник. 

Секоја единица на УКЛО именува Еразмус координатор на Единицата кој обезбедува 
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стручна и административна поддршка на студентите што остваруваат мобилност.  
 
 

Дефиниција на поими 
Член 3 

1. Високообразовна установа се смета универзитет, висока стручна школа или научен 
институт; 

2. Матична високообразовна институција е институцијата каде студентот е запишан 
или каде наставно-научниот, научниот, соработничкиот и административниот кадар е 
вработен; 

3. Институција домаќин е институцијата каде се остварува мобилноста; 
4. Институција партнер е институцијата со која УКЛО има потпишано договор за 

меѓународна соработка; 
5. Појдовен студент (Outgoing student) е студент на УКЛО кој остварува мобилност во 

институцијата домаќин; 
6. Дојдовен студент (Incoming student) е студент од партнер институција кој остварува 

мобилност на УКЛО; 
7. Интеринституционални договори се договори за меѓународна соработка или 

соработка со универзитетите на национално ниво во коишто учествува УКЛО или 
неговите единици од една страна и партнер институциите од друга страна; 

8. Договорот за студирање (Learning Agreement) е договор со кој поединецот-студент ја 
договaра програмата на студии на универзитетот домаќин. Во договорот, покрај 
другото, се дефинирани времетраењето на мобилноста и предметите и кредитите 
коишто студентот треба да ги запише и полага на универзитетот домаќин; 

9. Договорот за професионална пракса (Learning Agreement for Traineeship) е договор 
што ја содржи програмата за стручна пракса на институцијата домаќин; 

10. Уверение за положени испити (Transcript of Records) е документ во кој 
високообразовната институција нуди детални информации за постигнатите резултати 
на студентот (положени предмети, остварени кредити и оценки). Уверението за 
положени испити мора да биде издадено како официјален документ на македонски, 
односно и на англиски јазик за меѓународните мобилности; 

11. Потврда за завршена професионална пракса (Traineeship Certificate) е документ со 
кој работодавачот нуди детални информации за завршена професионална пракса и 
достигнувања на студентот; 

12. Одлука за компатибилност на предметните содржини е интерен документ на УКЛО 
т.е. неговите единици со кој се прецизира начинот на трансфер на кредити за секој од 
предложените предмети во Договорот за студирање пред студентот да ја оствари 
мобилноста. 
 

 
МОБИЛНОСТ НА УНИВЕРЗИТЕТИТЕ ВО СТРАНСТВО 

Мобилност на студенти 
Член 4 

Студентската мобилност се однесува на студирање на институција домаќин, после што 
студентот се враќа во матичната институција каде што е запишан и ја довршува запишаната 
студиската програма. Мобилноста на студенти подразбира студирање во текот на редовните 
студии на прв, втор или трет циклус или професионална пракса на институција домаќин. 

Студентската мобилност се реализира во рамките на интеринституционалниот договор. 
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Документи за мобилност на студентите 

Член 5 
Основни документи за дефинирање на програмата за мобилност врз основа на којашто 

се признава и се реализира програмата се: 
- Пријавен лист (Application form) 
- Договор за студирање на друга високообразовна институција (Learning Agreement) 
- Уверение за оценки (Transcript of Records) 
- Договор за професионална пракса (Learning Agreement for Traineeship)  

 
Договор за студирање и договор за професионална пракса 

Член 6 
Откако студентот е избран за остварување на мобилност, се склучува договор за 

студирање меѓу студентот, матичната институција и институцијата домаќин, доколку со 
интеринституционален договор не е поинаку утврдено. Во договорот за студирање се 
наведуваат: семестарот, академската година, називите на предметите, како и кредитите 
определени за тие предмети за кои студентот се пријавил на институцијата домаќин. 

Откако студентот е избран за реализација на стручна обука се склучува договор за 
професионална пракса меѓу студентот, матичната институција и институцијата-домаќин 
(институција/компанија/организација), доколку со интеринституционалниот договор не е 
поинаку утврдено. 

Со потпишувањето на договорот за студирање или договорот за професионална пракса, 
матичната институција одобрува студентот да оди на мобилност и да ја реализира избраната 
програма за студирање или програма за професионална пракса, а институцијата домаќин го 
прифаќа студентот и ја одобрува избраната програма на студирање или практиканство. 
 

Уверение за положени испити и потврда за завршена стручна пракса 
Член 7 

При пријавувањето за учество во програма за мобилност, матичната институција, на 
барање на студентот издава уверение за положени испити на англиски јазик. 

По остварената мобилност институцијата домаќин издава официјален документ на 
англиски јазик - уверение за положени испити или потврда за професионална пракса. 
 
 

ПОЈДОВНИ СТУДЕНТИ 
 

Пријава за мобилност и услови за учество во мобилноста 
Член 8 

Секторот за настава, наука и меѓународна соработка на УКЛО, во согласност со 
институционалните договори, ги дефинира постапката, потребните документи, роковите и 
критериумите за пријава на студенти за мобилност. 

Повиците/конкурсите за пријавување на студентите за мобилност се објавуваат на веб 
страната на УКЛО и на веб страните на единиците. Доколку тоа не е поинаку регулирано со 
институционалните договори, студентот може да учествува во мобилност под следните услови: 

1) Во времето на заминување на мобилност да има статус на редовен студент на УКЛО и за 
прв циклус да има реализирано најмалку 60 кредити. За втор и трет циклус нема услов за 
минимален број на кредити. 
2) Да е македонски државјанин или лице со статус на бегалец и лице без државјанство или 
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лице со постојан престој/живеалиште во Република Македонија. 
3) Да ги исполнува другите услови одредени со институционални аранжмани во чиишто 
рамки се остварува мобилност. 

 
Постапка за избор на предмети/активности што треба да се реализираат на 

институцијата домаќин 
Член 9 

Пред склучување на договорот за студирање или договорот за професионална пракса за 
појдовни студенти, студентите треба да извршат консултација за изборот на семестарот, 
студиската програма и предметите што треба да се полагаат на институцијата домаќин со 
помош на Еразмус координаторите/ЕКТС координаторите на единицата и на организационите 
единици. 

По утврдувањето листа на предложените предмети за мобилност, се состанува комисија 
во состав од Продеканот за настава, Еразмус координаторот/Координаторот/администраторот 
за ЕКТС на Единицата и Координаторот/администраторот за ЕКТС на соодветната 
организациона единица. Комисијата треба да донесе писмена Одлука за компатибилност 
којашто го прецизира начинот на трансфер на кредитите по враќањето на студентот на 
матичната институција. 

Доколку во Договорот за студирање се вклучуваат предмети што се задолжителни на 
матичната институција, во Комисијата од предходниот став се вклучува и предметниот 
наставник кој треба да оцени во која мерка предметната содржина и резултатите на учење 
одговараат на соодветниот предмет на матичната институција. Притоа пристапот треба да биде 
флексибилен, а при донесувањето на одлуката пред сé да се води сметка за степенот на 
компатибилност на предметните програми и резултатите на учење, односно компетенции што 
се очекува да бидат стекнати. Во Одлуката за компатибилност може да се употреби една од 
следните форми: 

а) целосно се признаваат освоените кредити од задолжителниот предмет и добиената 
оценка бидејќи постои соодветност на предметните програми и резултатите од учењето. 
Доколку бројот на кредитите на институцијата домаќин се разликува од бројот на 
кредитите на матичната институција, се пренесува број на кредити кој одговара на 
бројот од предметот на матичната институција; 
б) предложениот предмет е несоодветен како замена за задолжителниот предмет на 
матичната институција, но се признава како изборен предмет. 
Во однос на предложените предмети во Договорот за студирање коишто треба да бидат 

пренесени како изборни предмети, Комисијата од став 2 на овој член треба да покаже висок 
степен на флексибилност. За овие предмети не е задолжително да одговараат на предмети од 
матичната институција. Единствено е важно избраните предмети да бидат во функција на 
стекнување компетенции и знаења во соодветната струка. Доколку постои соодветност на 
избраните изборни предмети на институцијата домаќин со слични на матичната институција, 
без оглед на евентуалната разлика во бројот на кредитите, се пренесува бројот на кредити кој 
одговара на предметот од матичната институција. Ако се работи за изборен предмет кој е 
различен од изборните предмети на матичната институција, Комисијата одлучува за бројот на 
пренесените кредити врз основа на стекнатите кредити, предметната програма и фондот на 
часови, а имајќи ја предвид структурата и распределбата на кредитите на изборните предмети 
на соодветната студиска програма на матичната институција. 

Доколку студентот бара во Договорот за студирање да се вклучат предмети коишто не 
одговараат и не се во функција на стекнување на знаења во соодветната струка, тие можат да се 
вклучат, но во Одлуката за компатибилност треба да стои дека освоените кредити на вакви 
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предмети коишто не се дел од студиската програма за којашто се издава диплома влегуваат 
само во Додатокот на дипломата. 

Предметите од претходниот став не се внесуваат во табелата А, туку само во Анексот на 
Договорот за студирање. 

По донесената одлука за компатибилност, студентот може да поднесе образложена 
писмена жалба до Комисијата од став 2 од овој член во рок од 24 часа од приемот на одлуката. 
Комисијата е должна да одговори по жалбата во рок од 3 дена. Доколку одговорот на жалбата е 
негативен, а студентот се уште не е задоволен, тој може да поднесе жалба до надлежниот 
проректор/Еразмус координатор на УКЛО кој е должен да одговори во рок од 5 дена. Одлуката 
на проректорот/Еразмус координаторот е конечна. 

Предметите одобрени со Одлуката за компатибилност се внесуваат во Договорот за 
студирање на следниов начин: 

 Во табела А се внесуваат одобрените предмети и кредити од институцијата домаќин. 
Сите успешно положени предмети/кредити во табелата А, ТРЕБА ЗАДОЛЖИТЕЛНО да 
се признаат и пренесат на матичната институција по реализираната мобилност. 

 Во табела Б се внесуваат предмети од студискате програма на матичната институција 
што ќе бидат заменети со предмети на институцијата домаќин. Станува збор за 
задолжителните предмети и евентуално соодветните изборни предмети. Листите на 
предмети од табелите А и Б не се задолжително идентични бидејќи табелата А може да 
содржи одобрени задолжителни и изборни предмети што ги нема на матичната институција. 

 
Ако во семестарот/семестрите кога студентот остварува мобилност има задолжителни 

предмети на студиската програма на матичната институција што студентот не ги положил, а 
тие предмети не се вклучени во Одлуката за компатибилност и Договорот за студирање, тогаш 
на студентот треба да му се стави до знаење дека тие задолжителни предмети ќе треба да ги 
запише и полага на матичната институција по завршувањето на мобилноста. 

Во случај кога од кои било причини дополнително се менува Договорот за студирање со 
согласност на сите потписници на Договорот, соодветно, со посебен анекс, се менува и 
Одлуката за компатибилност. 
 

Склучување и менување на договорот за студирање и договорот за професионална пракса 
Член 10 

По утвдувањето на листата предмети и донесувањето писмена Одлука од страна на 
комисијата од член 9, став 2, Договорот за студирање го потпишуваат студентот, надлежни 
претставници од матичната институција и надлежни претставници од институцијата домаќин. 

Во зависност од видот на интеринституционалниот договор врз основа на кој се 
остварува мобилност, надлежни претставници од високообразовните институции може да 
бидат надлежниот проректор/ЕРАЗМУС координатор, декани, продекани, Еразмус 
координатори и координатори/администратори за ЕКТС. По правило, Договорот за студирање 
го потпишуваат Еразмус координаторот/ЕКТС координаторот/администраторот на Единицата и 
надлежниот проректор/Еразмус координатор. 

Договорот за професионална пракса се потпишува од страна на студентот, надлежните 
претставници на матичната институција и институцијата домаќин или работодавец. 

Договорот за студирање или професионална пракса може да се менува само со 
согласност на сите потписници и сите промени треба да се направат во писмена форма. 
 

Постапка за признавање на мобилноста 
Член 11 

Студентот, по враќањето од остварена мобилност, го доставува добиеното Уверение со 
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оценки до продеканот за настава на единицата на УКЛО. 

Продеканот за настава и Координаторот/администраторот за ЕКТС/Еразмус 
координаторот на единицата на Универзитетот проверуваат дали листата на предмети од 
Уверението за оценки се совпаѓа со прифатената листа на предмети од Договорот за студирање 
и Одлуката за компатибилност. Доколку предметите во Договорот за студирање, Одлуката за 
компатибилност и Уверението за положени испити од институцијата домаќин се совпаѓаат, 
овие документи се проследуваат до службата за студентски прашања и стануваат дел од 
досието на студентот. На овој начин положените предмети и освоените кредити на 
институцијата домаќин автоматски се пренесуваат на матичната институција. 

Доколку во Уверението за положени предмети од институцијата домаќин има предмети 
што не се внесени во Договорот за студирање и Одлуката за компатибилност и/или во 
Измените на договорот, се признаваат само кредитите од одобрените предмети. Останатите 
положени предмети/кредити се внесуваат во Додатокот на дипломата. 
 

Член 12 
При споредбата на студиските програми и предмети, заради високиот степен на 

диверсификација, треба се применува максимална флексибилност и да се почитуваат следниве 
начела: 
 
Признавање на ЕКТС кредити и предмети 

 Одлуката за компатибилност што ја донесуваат единиците на УКЛО првенствено треба 
да се потпира врз предметните програми, очекуваните резултати од учењето и 
стекнатите компетенции во функција на струката, а не само врз основа на насловот на 
предметната програма или формата за стекнување на тие знаења и бројот на кредитите 
(полагање колоквиуми, завршен испит, семинарски работи, есеи, програмски задачи и 
сл.); 

 Во согласност со претходно потпишаниот Договор за студирање и Одлуката за 
компатибилност, на матичната институција целосно се признаваат предметите и 
кредитите врз основа на издаденото уверение за положени испити од институцијата 
домаќин; 

 Доколку студентот не положил некој од предметите на институцијата домаќин, 
матичната институција дозволува полагање на предметот, доколку тој постои во 
матичната студиска програма, без претходно да посетува настава на матичната 
институција; 

 Признатите изборни предмети не мора задолжително да одговараат на изборните 
предмети на матичната институција; 

 Доколку појдовниот студент запишува помал број кредити на институцијата домаќин, по 
завршувањето на мобилноста тој може да го запише остатокот кредити до дозволениот 
број за запишување во текот на еден семестар, а исто така може и да ги полага 
предметите без претходно да ги слуша на матичната институција. 

 
Признавање оценки 

 На студентот му се признаваат и пренесуваат оценките кои ги остварил на институцијата 
домаќин. За начинот на оценување, според ЕКТС, се користи следниот модел за пренос 
на оценките 

A = 10 (десет) 
B = 9 (девет) 
C = 8 (осум) 
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D = 7 (седум) 
Е = 6 (шест) 
F = не положил 

Во случај, институцијата домаќин да користи различен систем за оценување, оценките, 
доколку е можно, се претвораат во оценки на матичната институција. 

 Сите оценки што можат да се трансформираат во форма што соодветствува на 
националниот систем на Македонија, влегуваат во пресметката на просекот на 
студирање на студентот; 

 Оценките што не можат да се трансформираат во форма што соодветствува на 
националниот систем на Македонија (положил-паднал и сл.) се запишуваат во изворен 
облик и не влегуваат во пресметката на просекот на студирање на студентот. 

 
Евиденција на признатите предмети, кредити и пракса 

 Договорот за студирање, Уверението за положени испити од институцијата домаќин и 
Одлуката за компатибилност се составен дел од студентското досие. 

 Договорот за професионална пракса и потврдата за извршена пракса се составен дел од 
студентското досие. 

 
Внесување на кредитите остварени преку мобилност во документите што ги издава УКЛО 

Остварените кредити и положените предмети на институцијата домаќин се внесуваат во 
Уверението за положени испити што го издава Единицата на УКЛО на македонски јазик, и тоа 
на следниот начин: 

 Доколку се работи за задолжителен предмет или соодветен изборен предмет, се внесува 
називот на предметот според студиската програма на матичната институција, во 
согласност со наведените предмети во табела Б. 

 Во случај на изборен предмет за кој нема соодветен предмет на матичната институција, 
се внесува називот на предметот на институцијата домаќин на македонски јазик. 

 Оценката се пополнува во форма што одговара на системот на оценување во високото 
образование во РМ. Оваа оценка влегува во пресметката на просечната оценка на 
студирање. Ако оценката е во форма што не дозволува претворање во национална 
оценка (положил, успешно положил), тогаш се наведува оргиналната оценка преведена 
на македонски јазик. Ваквата оценка и предметот не се земаат предвид при пресметката 
на просечната оценка. 

 Доколку студентот остварил кредити и положил предмети што не се наведени во 
табелата А во Договорот за студирање или со Одлуката за компатибилност се 
идентификувани како предмети што не се во функција за стекнување знаења во областа 
на студиската програма, тие предмети и кредити не се внесуваат во Уверението за 
положени предмети. Овие предмети и кредити се внесуваат во Додатокот на дипломата. 

 
Права на појдовниот студент 

Член 13 
Појдовниот студент во текот на реализација на мобилноста го задржува статусот на 

редовен студент на УКЛО. 
Појдовниот студент е ослободен од плаќање школарина на институцијата домаќин за 

предметите што се содржани во Договорот за студирање, освен ако со интеринституционален 
договор не е поинаку утврдено. 

Студентот добива финансиска поддршка за реализација на мобилноста, врз основа на 
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правилата на програмата во чиишто рамки се реализира мобилноста или од други извори на 
финансирање. 

Стекнатите права на студентот во однос на положените и признатите испити и другите 
права во согласност со Договорот за студирање се неприкосновени. 

 

Должности на појдовниот студент 
Член 14 

Појдовниот студент е должен да запише семестар на матичната институција без оглед на 
неговото заминување на друга институција. Службата за студентски прашања го запишува 
семестарот во индекс и наведува дека студентот остварува мобилност во текот на тој семестар. 
Појдовниот студент е должен да запише број на предмети и кредити на институцијата домаќин 
во согласност со правилата на програмата во чиишто рамки се остварува мобилноста, и тоа 
најмалку 24 кредити. Исклучок од ова правило се студентите коишто работат дипломски или 
магистерски труд или остваруваат пракса. 

Студентите коишто остваруваат мобилност може истовремено да запишат предмети на 
матичната институција до максималниот број кредити во согласност со Правилникот за 
единствениот кредит трансфер систем и преминот од една на друга студиска програма, односно 
од една на друга единица на Универзитетот. На ваков начин, на овие студенти им се дава 
можност да користат испитни сесии на матичната институција, ако тоа не ги попречува 
обврските од програмата за мобилност на другата институција. 

Доколку појдовниот студент не запишува предмети/кредити на матичната институција, 
службата за студентски прашања во индексот на студентот евидентира дека станува збор за 
студент на мобилност. Во овој случај студентот плаќа надоместок во износ од 10 кредити. Ако 
студентот запишува и предмети/кредити на матичната институција, тогаш за истите го плаќа 
соодветниот надоместок + надоместок за 10 кредити. 

Студентот кој реализирал мобилност е должен, по враќањето на матичната институција, 
да достави до матичната единица и до Секторот за настава, наука и меѓународна соработка на 
УКЛО уверение за положени испити или потврда за реализирана пракса издадени од 
институцијата домаќин. 
 
 

ДОЈДОВНИ СТУДЕНТИ 
 

Дојдовни студенти врз основа на интеринституционален договор 
Член 15 

Предлог договорот за студирање доставен од институцијата партнер до Секторот за 
настава, наука и меѓународна соработка на УКЛО се проследува до соодветната единица на 
Универзитетот. Овој договор го разгледуваат соодветните надлежни претставници од 
единицата на УКЛО. Тоа по правило се: продеканот за настава, Еразмус координаторот на 
единицата, координаторот/администраторот за ЕКТС на единицата и на соодветната 
организациона единица. 

Ако договорот за студирање се прифати, тој се потпишува од страна на Еразмус 
координаторот и преку Секторот за настава, наука и меѓународна соработка на УКЛО се враќа 
до институцијата партнер. 

По пристигнувањето на дојдовниот студент, службата за студентски прашања на 
единицата на УКЛО каде доаѓа студентот, истиот го заведува во посебна книга за евиденција на 
дојдовни студенти. 
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На единицата на УКЛО каде престојува дојдовниот студент се отвора студентско досие 
во кое се приложува Договорот за студирање. Договорот за студирање е основа врз која 
дојдовниот студент слуша и полага предмети во согласност со договорот. Во студенското досие 
се приложуваат и пополнети пријави од предметните наставници за положените предмети. 

Дојдовниот студент е целосно ослободен од плаќање школарина, освен ако тоа не е 
поинаку решено со интеринституционалниот договор. 

Дојдовниот студент ги има сите права и обврски како и редовните студенти на УКЛО. 
Стекнатите права на студентот во однос на положените и признати испити и другите 

права во согласност со Договорот се неприкосновени. 
 

Уверение за положени испити 
Член 16 

По завршувањето на мобилноста, Единицата на УКЛО каде престојувал дојдовниот 
студент е должна да му издаде Уверение за положените испити на англиски јазик, а во 
студентското досие се приложува и уверението за положени испити и на македонски јазик. 
 

Информативен пакет 
Член 17 

Со цел да се обезбедат информации за заинтересираните дојдовни студенти за 
можностите и условите за студирање на Универзитетот и/или неговите единици, единиците 
треба да изготват информативни пакети во печатена форма на англиски јазик и истите да ги 
објават на веб страната на единицата. 

Секторот за настава, наука и меѓународна соработка на Универзитетот има обврска да 
изготви збирен информативен пакет и истиот да го објави на веб страната на Универзитетот. 

Поблиски одредби за изгледот и содржината на информативните пакети на единиците и 
Универзитетот се дадени со Правилникот за единствениот кредит трансфер систем и преминот 
од една на друга студиска програма, односно од една на друга единица на Универзитетот. 
 

 
ДОЈДОВНИ СТУДЕНТИ КОИ СТЕКНУВААТ ДИПЛОМА НА УКЛО 
 

Член 18 
Доколку тоа е предвидено со интеринституционален договор и/или e овозможено од 

програмата за мобилност и договорот за учење, студентот може да стекне диплома за завршно 
звање на УКЛО. 

Во овој случај правилата, условите и критериумите за упис на студент од странска 
високообразовна институција на студиска програма на УКЛО се заменуваат со Договорот за 
студирање и правилата, условите и критериумите на програмата што овозможува ваков вид на 
мобилност регулирани со Правилникот за единствениот кредит трансфер систем и преминот од 
една на друга студиска програма, односно од една на друга единица на УКЛО. 

 
Член 19 

По одобрувањето на мобилноста, Секторот за настава, наука и меѓународна соработка на 
УКЛО ја доставува документацијата (диплома за претходен степен на образование, уверение за 
познавање на јазик, мотивационо писмо) за дојдовниот студент до соодветната единица на 
УКЛО. 

На Единицата се отвора досие на студентот и се регистрира во посебна книга за 
евиденција. 
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Член 20 
Студентот кој доаѓа да стекне диплома за завршно звање на УКЛО, ги има сите права и 

обврски како и редовните студенти на УКЛО. 
Бидејќи овие студенти доаѓаат врз основа на меѓународна програма и се приматели на 

стипендии коишто треба да се правдаат во дадени рокови, Единицата домаќин треба да ги 
следи најкратките можни административни рокови во врска со спроведување на постапките за 
изработка и одбрана на дипломски, магистерски и докторски трудови. 
 

Член 21 
По завршувањето на сите обврски во врска со студиската програма, студентот добива 

соодветна диплома од УКЛО, како и уверенија, од кои едно за завршен циклус на студии, а 
едно со оценки од наставните дисциплини и освоениот број кредити. 
 
 

МОБИЛНОСТ НА АКАДЕМСКИ И АДМИНИСТРАТИВЕН КАДАР 
 

Мобилност на вработени на УКЛО 
Член 22 

Мобилноста на академски и административен кадар се однесува на вработените на 
УКЛО кои одреден период престојуваат на институција-домаќин. Право на мобилност имаат: 

 вработени избрани во наставно-научно, научно и соработничко звање со заснован 
работен однос на УКЛО и неговите единици и 

 ненаставен кадар (административен и стручен персонал) вработен на неопределено 
време на УКЛО и неговите единици. 
Надворешните соработници и вработените со договор немаат право да остваруваат 

мобилност. 
 

Облици на мобилност 
Член 23 

Академскиот и административниот кадар на УКЛО може да учествува во следниве 
форми на мобилност: 

 Мобилност во рамките на билатерални универзитетски договори склучени со 
партнерски институции во странство; 

 Мобилност во рамките на билатералните договори склучени од единиците на УКЛО со 
партнерските институции во странство; 

 Мобилност врз основа на договори со партнерските институции во рамките на европски 
програми за мобилност; 

 Мобилност во рамките на проекти; 
 Други форми на мобилност во кои се вклучуваат Универзитетот и единиците. 

 
Член 24 

Видот и траењето на мобилноста се дефинирани со интеринституционален договор и 
распишан конкурс врз чија основа се остварува мобилноста. 
 

Пријава за мобилност и избор на кандидати 
Член 25 

Пријавувањето, начинот и критериумите за избор на кандидати се дефинира со 
интеринституционален договор, односно со одредбите на конкурсот во чии рамки се остварува 
мобилност. 
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Член 26 

Конкурсот и изборот на кандидати го спроведува Комисија на УКЛО во којашто 
влегуваат: Проректорот надлежен за мобилности, Раководителот и советник за меѓународна 
соработка од Секторот за настава, наука и меѓународна соработка на УКЛО. 

Ако изборот не е поинаку дефиниран со правилата во интеринституционалните 
договори, Комисијата го прави изборот во согласност со следниве критериуми:  

- Претходен број реализирани мобилности; 
- Квалитет на предложената програма за работа/акционен план; 
- Стратешки цели за развој на Универзитетот; 
- Поттикнување разновидност на понудата за мобилност; 
- Согласност на матичната институција за реализирање мобилност. 

 
Обврски по завршувањето на мобилноста 

Член 27 
По враќањето во матичната институција, лицето е должно да достави извештај за 

реализираната мобилност во согласност со барањата на институционалниот договор. 
 
 
МОБИЛНОСТ НА УНИВЕРЗИТЕТИ ВО ЗЕМЈАТА 

Член 28 
Мобилноста на студентите на УКЛО на други универзитети во Република Македонија се 

реализира врз основа на билатерален договор за меѓууниверзитетска соработка и врз основа на 
договор за размена на студенти и академски кадар. 

 
Член 29 

Во билатералниот договор за размена на студенти и академски кадар подетално се 
утврдуваат начинот, процедурите, правата и обврските на сите учесници во реализацијата на 
мобилност меѓу УКЛО и универзитетите во Република Македонија. 
 
 
МОБИЛНОСТ ВО РАМКИТЕ НА УКЛО 

 
Член 30 

Студентите можат да остваруваат мобилност помеѓу единиците на УКЛО со предмети на 
други единици на УКЛО што се во функција на матичната студиска програма, надвор од листата на 
слободни изборни предмети, при што бројот на кредити што студентот ги запишува по семестар не смее 
да го надмине утврдениот број на кредити во правилниците за прв, втор и трет циклус студии. 

Изборот на предметите студентот го прави во консултација и со претходно одобрување 
на координаторот за ЕКТС на студиската програма. 
 

Член 31 

При изборот на изборни предмети од другите единици на Универзитетот бројот на 
кредити што тие го носат треба да изнесува најмалку колку што е бројот на кредити предвиден 
за соодветните изборни предмети во студиската програма. Доколку избраниот предмет или 
предмети од другите единици на Универзитетот носат помал број кредити од бројот предвиден 
со студиската програма на матичната единица, студентот треба да избере и дополнителен 
изборен предмет при што вкупниот број кредити што треба студентот да го освои за да ја 



14  

заврши соодветната студиска програма треба да изнесува минимум 180 односно 240 кредити за 
прв циклус, односно минимум 300 кредити за втор циклус студии. 

Откако студентот ќе го изврши изборот на предметот, истиот во текот на тековната 
академска година не може да се менува. 

Доколку студентот не го положи избраниот предмет од претходниот став, а за наредната 
академска година избере друг предмет, новоизбраниот предмет го запишува по прв пат. 
 

Член 32 

Евиденцијата на запишани кредити од изборните предмети студентот ја реализира на 
матичната единица во согласност со предвидениот број кредити на изборните предмети од 
единицата на којашто студентот го избрал соодветниот предмет. Финансиската обврска за 
запишаните изборни предмети студентот ја реализира на единицата на Универзитетот на 
којашто е избран предметот и тоа според висината на надоместокот за партиципација односно 
кофинансирање и бројот на кредити утврден на единицата на којашто студентот го избрал 
предметот. 

Извршената финансиската обврска од претходниот став се евидентира од страна на 
единицата на којашто е избран предметот. 

Матичната единица не сноси никакви финансиски обврски кон единицата на којашто 
студентот избрал предмет во случај на негово евентуално неисполнување на финансиските 
обврски кон единицата на којашто е избран предметот. 

При запишувањето на кредитите и нивната уплата, единиците и студентот се должни да 
се придржуваат кон одредбите од Правилникот за единствениот кредит трансфер систем и 
преминот од една на друга студиска програма, односно од една на друга единица на 
Универзитетот. 
 

Член 33 
По запишувањето на изборните предмети, до единицата на Универзитетот од којашто се 

избрани предметите, матичната единица доставува список на студенти кој содржи: реден број, 
број на досие, име, татково име и презиме на студентот, предметот/те што го/ги запишал, 
потпис на овластеното лице и печат на матичната единица. Избраната единица доставува копија 
од овој список до предметните професори на таа единица на којашто се избрани предметите и 
тоа претставува основа за прифаќање на студентот и негово вклучување во предвидените 
активности во рамките на избраниот предмет. 
 

Член 34 
Студентот кој посетува настава и полага испит на друга единица на која извршил избор 

на предмети ги има истите права и обврски како студентите запишани на таа единица. 
 

Член 35 
По завршувањето на завршното оценување и објавувањето на конечните резултати од 

завршното оценување, единицата на која студентот го избрал и го положил предметот, најдоцна 
во рок од 20 (дваесет) дена до матичната единица ја доставува целокупната документација за 
оценувањето на студентот, во согласност со Упатството за начинот на оценување на 
колоквиумите и другите форми на континуирано оценување, како и формата на евиденција на 
постигнатите резултати, донесени од Ректорската управа. 

При изборот на изборни предмети кои се избираат на други единици на Универзитетот 
се запишува бројот на кредити кој го носи соодветната наставна дисциплина на единицата на 
која студентот го полагал предметот. 

Стекнатите права на студентот во однос на положените и признати испити и другите 
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права во согласност со Договорот се неприкосновени. 
 

Член 36 

Доколку студентот не го положи избраниот предмет на другата единица во роковите 
определени со Правилникот за единствениот кредит трансфер систем и преминот од една на 
друга студиска програма, односно од една на друга единица на Универзитетот, истиот повторно 
го запишува во согласност со одредбите на Правилникот за ЕКТС и овој Правилник. 

Член 37 
Ангажирањето на академскиот кадар на различни единици во рамките на УКЛО се 

реализира врз основа на други акти на УКЛО и не спаѓа во доменот на овој Правилник. 
 
 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 38 
Мобилностите коишто отпочнале пред донесувањето на овој Правилник, ќе продолжат 

да се реализираат и ќе завршат според Правилникот за мобилност на универзитетите во земјата 
и во странство на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола од 15.04.2015 година. 

 
Член 39 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на 
Универзитетот. 

 
 
 

 

Проф. д-р Сашо Коруновски      

                          Ректор 
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Врз основа на член 94 точка 26 од Законот за високото образование 
(Службен весник на РМ бр. 82/2018), Универзитетскиот сенат на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“ – Битола, на 164-та седница одржана на 21.09.2018 
година, го донесе следниов 
 
 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ 

НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БИТОЛА 
 
 
 
ПОИМНИК 
 

Одредени изрази употребени во овој Правилник го имаат следново 
значење: 

 
Авторски табак - за потребите на овој Правилник, под еден авторски 

табак се подразбираат 18 страници на В5 формат за големина на фонтот од 11 или 
20 страници В5 формат со фонт 12, со проред еден ред. 

 
Монографија е академска книга или трактат на еден единствен предмет 

или група сродни предмети. Ваквото дело се издава еднократно и е целосно 
самото за себе. 

 
Основен учебник - Основниот учебник претставува авторски труд кој ја 

опфаќа наставната материја на предметната програма според студиската 
програма, сразмерно со бројот на часовите и треба да покрива најмалку две 
третини од програмата. 

 
Основен заеднички учебник – Основен учебник претставува авторски 

труд од повеќе автори од различни единици на Универзитетот и други 
универзитети, при што најмалку половината автори се од Универзитетот „Св. 
Климент Охридски” - Битола, наменет за користење на повеќе единици на 
Универзитетот. 

 
Скрипта - Скриптите се авторизирани предавања кои се издаваат во 

случај кога не е издаден основен учебник или кога основниот учебник не ги 
покрива целосно наставните содржини од предметната програма. 

 
Студија претставува издание во кое се содржани самостојни 

научноистражувачки резултати кои значат значаен и оригинален придонес во 
научна област. 

 
Учебно помагало - Учебни помагала се атласите, дијаграмите, 

хрестоматите (одбрани текстови), практикумите, збирките задачи, речниците, 
таблиците, ЦД, дискети, ДВД, мемориска картичка, односно сите видови изданија 
што претставуваат практичен дел и илустративен дел од основниот учебник. 

 
ИСБН (ISBN – International Standard Book Number) e меѓународен 

стандарден број за книги. Со кој се идентификува изданието без оглед на кој вид 
медиум е достапно. 
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ИССН (ISSN - International Standard Serial Number) е меѓународен 

стандарден број за периодични публикации и континуирани извори со кој се 
идентификува насловот на периодичната публикација или континуираниот 
извор без оглед на кој вид медиум е достапно. 

 
ДОИ (DOI – Domain Object Identifier) е меѓународен идентификатор на 

дигитални објекти / електронски документи, кој може да се реализира преку 
системите Хендл (Hendle) или Кросреф (Crossref). 

 
HANDLЕ.NET e систем за постојани врски (линкови) до дигитални 

објекти. 
 
ЦИП – запис (CIP – Cataloguing In Publication) е меѓународно 

препознатлив стандардизиран каталошки опис за една (печатена или 
електронска) публикација изработена пред нејзиното печатење или 
производствo вграден во самата публикација. 
 
 
ОСНОВИ ВРЗ КОИ СЕ ОРГАНИЗИРА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ 
 

Член 1 
Со овој Правилник се утврдуваат единствените основи за организирање 

издавачка дејност на Универзитетот „Св. Климент Охридски” - Битола, а посебно: 
- Условите и начинот на издавање на учебници и други изданија; 
- Категоризацијата, обемот и тиражот на учебниците и другите изданија; 
- Постапката за издавање - планирање на издавачката дејност, поднесување 

на барањето на авторот/авторите, рецензирање и одлучување за издавањето 
на учебници и други изданија; 

- Обезбедување на средствата за издавачка дејност; 
- Авторските хонорари и други надоместоци на авторите; 
- Цените и продажбата на учебниците и на другите изданија. 

Основната цел на Правилникот е воспоставување заеднички и повисоки 
стандарди во издавањето учебници и други изданија, преку повисоки стандарди за 
рецензентите и рецензирањето, како и заедничка политика во одредувањето на 
цените и начинот на продажба на учебниците, со цел постигнување повисок 
квалитет во издавањето на учебниците и другите изданија во Универзитетот. 
 

Член 2 
Издавачката дејност се остварува преку издавање на учебници, учебни 

помагала, скрипти, монографии, студии, списанија, годишници, зборници, 
преводи на странски изданија, информативни и пропагандни материјали, 
брошури, флаери и друга литература (во понатамошниот текст изданија). 

Изданијата од став 1 не можат да се употребуваат во наставно- 
образовниот процес доколку се издадени спротивно на одредбите на овој 
Правилник. 

Авторите на изданијата од став 1 се должни да ги почитуваат одредбите од 
Уставот на Република Македонија, законите и меѓународните договори      
ратификувани од Собранието на Република Македонија, за да не предизвикаат 
повреда на еднаквоста и правата на сите граѓани, независно од полот, расата, 
бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското 
уверување, имотната и општествена положба и друг статус. 
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Член 3 
Издавачката дејност на Универзитетот се остварува врз основа на годишни 

издавачки планови утврдени по предлог на Комисијата за издавачка дејност на 
Универзитетот, по претходно доставени планови од комисиите за издавачка 
дејност на единиците во неговиот состав (Прилог 1). 

Прашањата поврзани со издавачката дејност на ниво на Единица се 
регулираат со Статутот на Единицата.  
 

Член 4 
Универзитетот и единиците на Универзитетот обезбедуваат наменски 

средства за реализација на издавачката дејност во согласност со Планот за 
издавачка дејност, утврден во член 14 од овој Правилник. 

Ако Универзитетот и единиците на Универзитетот немаат доволно 
наменски средства да го реализираат Планот од претходниот став, наставниците и 
соработниците од единиците можат самостојно да го организираат издавањето на 
изданијата утврдени во согласност со овој Правилник. 

Во случаите од претходниот став, цената на учебникот не може да биде 
поголема од цената утврдена со одлука на Ректорската управа. 

Издавачката дејност не може да се остварува спротивно на одредбите 
утврдени со овој Правилник. 
 

Член 5 
Универзитетот во областа на издавачката дејност врши: 

- организирање и реализирање на издавачката дејност; 
- утврдување на состојбите и потребите од универзитетски изданија; 
- подготовки, издавање и продажба на изданија од член 2 на овој 

Правилник; 
- унапредување и осовременување на издавачката дејност; 
- обезбедување на материјални средства за издавачка дејност; 
- координирање на активностите во издавачката дејност во рамките на 

универзитетот, со другите универзитети и другите издавачи во 
Републиката и/или надвор од неа; 

- поттикнување на преведувачката дејност на квалитетни меѓународно 
афирмирани учебници, книги, статии и други текстови од интерес на 
Универзитетот и неговите единици; 

- други мерки и активности. 
 

Член 6 
Универзитетот/единицата на Универзитетот може под услови утврдени 

со Закон и со Статут, заради пренос на правата од интелектуална сопственост 
коишто произлегуваат од нејзината дејност, а особено од научно-истражувачка 
работа и создавање авторски дела, заради вршење други услуги од јавни 
овластувања, пренос на научно и стручно знаење, и други остварувања во 
вршењето на применувачка работа, за вршење на издавачка дејност и за други 
потреби, самостојно или со друг соосновач да основа трговско друштво или 
установа под условите утврдени со Закон и Статутот. 

Овие потреби Универзитетот/единицата на Универзитетот можат на 
потрајна основа да ги остваруваат договорно со правни и физички лица. 

Добивката на трговското друштво што ѝ припаѓа на високообразовната 
установа по основ на влогот, односно приходот на установата од ставот 1 на овој 
член може да се користи исклучиво за унапредување на дејноста на 
високообразовната установа која учествувала во нејзиното создавање. 
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СРЕДСТВА ЗА ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ 
 

Член 7 
Средствата за издавачка дејност на Универзитетот се обезбедуваат врз 

основа на единствен годишен план усвоен од Ректорската управа на 
Универзитетот, а средствата за издавачка дејност преку единиците на 
Универзитетот се обезбедуваат врз основа на единствен годишен план предложен 
од органот на Единицата надлежен за издавачката дејност и усвоен од Ректорската 
управа. 

Средствата од претходниот став се утврдуваат и обезбедуваат на предлог 
на соодветните комисии за издавачка дејност и тоа од следните извори: 

- посебен фонд за издавачка дејност на ниво на Универзитет и на ниво на      
единица на универзитет; 

- надлежните министерства, како и од други органи и организации; 
- продажба на изданијата; 
- непосредна соработка со правни и физички лица и други установи, и 
- други извори. 

 
 

УСЛОВИ И НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ УЧЕБНИЦИ И ДРУГИ ИЗДАНИЈА 
 

Член 8 
Преку Универзитетот се издаваат изданија на универзитетски монографии, 

универзитетски списанија, каталози и флаери, промотивни и други материјали за 
потребите на Универзитетот. 

За издавање на други видови изданија преку Универзитетот одлучува 
Ректорот. 

Преку единиците на Универзитетот се врши издавање на: 
- изданија кои се користат како основни заеднички учебници на повеќе 

единици на Универзитетот; 
- основни учебници, учебни помагала и скрипти за реализација на 

наставните програми, во согласност со овој Правилник; 
- каталози, флаери, зборници, монографии, списанија и други изданија за 

потребите на единицата на Универзитетот; 
- студии, научни, стручни и други трудови кои не се задолжителна 

литература за студентите, но се значајни за афирмацијата на 
Универзитетот, за научно- истражувачката и образовната дејност. 
Спонзорства, донации други облици на поддршка за издавачката дејност 

може да бара и добива само Универзитетот и единиците на Универзитетот. 
 
 
КАТЕГОРИЗАЦИЈА, ОБЕМ И ТИРАЖ НА УЧЕБНИЦИТЕ 
 

Член 9 
Автори на основни учебници и основни заеднички учебници можат да 

бидат редовни и вонредни професори (насловни вонредни професори)/научни 
советници и виши научни соработници/професори и виши предавачи, како и 
доценти/научни соработници/предавачи во коавторство со авторите. 

Автори на скрипти и учебни помагала можат да бидат и доценти (насловни 
доценти)/ научни соработници/предавачи и соработници со одбранет докторат. 

Секоја тематска целина во учебникот, на почетокот по правило ги содржи 
целите, знаењата и вештините кои се стекнуваат, а на крајот резимиран преглед на 
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содржината (заклучоци, најважни сознанија и цитирана/користена литература). 
Исто така, во секоја тематска целина пожелно е соодветно на 
природата/карактерот на наставната дисциплина, да има примери од реалниот 
живот, или делови во кои ќе има примери од праксата, а кои треба да бидат на 
посебен начин истакнати (ставени во рамка, обележени со болдиран текст и сл.) и 
прашања за вежби, за подготовка на колоквиуми и испити. 

Учебниците, скриптите и учебните помагала можат да имаат и свои 
електронски изданија или да бидат објавени во електронска форма на веб страната 
на Универзитетот или единиците на Универзитетот. За овие изданија важат истите 
правила за издавање како и за печатените изданија. 

За сите изданија авторот/авторите сносат целосна морална, материјална и 
кривична одговорност за автентичноста на текстовите и авторските права. 
 

Член 10 
Бројот на авторските табаци на изданијата кои се користат како основна 

литература и се наменети за совладување на соодветната предметна програма не 
треба да ја надмине половината од бројот на часовите предвидени за предавања, а 
бројот на авторските табаци на учебните помагала да не надминува една третина 
од часовите предвидени за предавања во текот на еден семестар. 

Обемот на изданијата кои се користат како основна литература може да 
изнесува најмногу до 100 страници (5 авторски табаци) за еден час од неделниот 
фонд на часови на предавања или најмногу по 50 страници (2,5 авторски табаци) 
по кредит за предметот, но не повеќе од 400 страници (20 авторски табаци) за една 
предметна програма. 

Учебникот, скриптата или учебното помагало може да имаат и поголем 
број страни од предвидените во претходниот став, кои нема да претставуваат 
основна литература во наставниот процес и тие нема да бидат финансирани од 
страна на Универзитетот/Единицата. 
 

Член 11 
Тиражот на изданието се определува во зависност од бројот на студенти за 

кои е наменет, поаѓајќи од претпоставката дека ќе ги задоволи потребите за 
најмалку три години. Овој рок почнува да тече од моментот на донесување на 
одлука за издавање на изданието. 

За минимален тираж се смета издание во 100 примероци. 
 

Комисија за издавачка дејност 
Член 12 

За реализација на Издавачкиот план и за организирање и унапредување на 
издавачката дејност, на Универзитетот има постојана Комисија за издавачка 
дејност, чиј состав и надлежност ги утврдува Универзитетскиот сенат, на предлог 
на Ректорската управа. Во составот на Комисијата за издавачка дејност, 
задолжително членува по еден претставник од сите единици на Универзитетот, на 
предлог на Наставно-научниот/Наставничкиот/Научниот совет со мандат од 
четири години и со право на уште еден избор. Во составот на Комисијата, по 
функција, член е еден од проректорите на Универзитетот кој раководи со истата, 
за што одлучува ректорот. 

Органот на Единицата надлежен за издавачката дејност формира Комисија 
за издавачка дејност на единицата. Комисијата ја сочинуваат најмалку три члена. 
Мандатот на членовите на Комисијата трае четири години, со право на уште еден 
избор. Во составот на Комисијата, исто така, по функција член е и еден од 
продеканите или заменик директорот, кој раководи со истата, за што одлучува 
деканот/директорот. 
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Член 13 

Комисијата за издавачка дејност на Универзитетот: 
- ја организира издавачката дејност и предлага мерки за нејзино унапредување; 
- изготвува Предлог-план и Програма за издавачка дејност за секоја академска 

година која е во состав на Годишната програма за работа на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски” – Битола; 

- го реализира Планот на издавачката и дистрибутивната дејност и предлага 
мерки за нивно подобрување; 

- го утврдува предлогот за максималните продажни цени; 
- ја информира Ректорската управа за реализација на Планот за издавачка 

дејност; 
- соработува со Комисиите за издавачка дејност на другите универзитети; 
- врши и други работи од нејзината дејност. 
 

Член 14 
Комисијата за издавачка дејност на единиците на Универзитетот: 

- ја организира издавачката дејност и предлага мерки за нејзино унапредување; 
- изготвува Предлог-план и Програма за издавачка дејност за секоја академска 

година која е во состав на Годишната програма за работа на единицата; 
- го реализира планот на издавачката и дистрибутивната дејност и предлага 

мерки за нивно подобрување; 
- ги предлага до органот на Единицата надлежен за издавачката дејност 

продажните цени и се грижи за реализација на продажбата на изданијата 
согласно Одлуката за највисок износ на продажната цена на учебници, 
монографии, скрипти и практикуми; 

- го информира органот на Единицата надлежен за издавачката дејност за 
реализација на Планот за издавачка дејност; 

- утврдува предлог за издавање учебници и учебни помагала; 
- врши и други работи од нејзината дејност. 

 
 

ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ 
 

Годишен план за издавачката дејност 
Член 15 

Најдоцна до крајот на месец ноември од тековната година, органот на 
Единицата надлежен за издавачката дејност, по предлог на Комисијата за 
издавачка дејност утврдува Предлог-план за издавачка дејност за наредната 
академска година. 

Најдоцна до крајот на месец декември од тековната година, Ректорската 
управа на предлог на единиците во состав на Универзитетот и на Комисијата за 
издавачка дејност донесува Годишен план за издавање на учебници и учебни 
помагала за наредната академска година. 

Годишниот план опфаќа: наслов на изданието, автор/автори, единица на 
универзитетот, тираж, број на студенти за кои е наменет, предметна програма со 
број на часови, категоризација на изданието и сл. како и финансиска конструкција. 

Комисијата за издавачка дејност на ниво на Единица еднаш во текот на 
годината доставува информација до Наставно-научниот/Наставничкиот/Научниот 
совет за реализацијата на Годишниот план за издавачка дејност. 

Ректорската управа еднаш во текот на годината доставува информација до 
Универзитетскиот сенат за реализацијата на годишниот план за издавање на 
учебници и учебни помагала која е составен дел на Годишниот извештај за 
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работата на Ректорот и Универзитетот „Св. Климент Охридски” - Битола. 
 

Рецензирање на учебници и други изданија 
Член 16 

Секое издание треба да биде рецензирано од двајца наставници од иста или 
сродна научна област од која е изданието меѓу кои најмалку еден од истата научна 
област, и задолжително еден рецензент од друга единица во универзитетот или 
надвор од него. 

Рецензија на учебник и монографија можат да вршат рецензенти со звање 
редовен професор, односно научен советник за изданијата на сите 
високообразовни институции, односно професор на висока стручна школа за 
изданијата на високите стручни школи. 

Рецензија на учебно помагало, скрипта и студија можат да вршат 
рецензенти со звање најмалку вонреден професор, виш научен соработник, 
односно професор на висока стручна школа. 

Рецензентите за издавање на учебник ги избира Ректорската управа по 
предлог на органот на Единицата на Универзитетот надлежен за издавачката 
дејност. Доколку предлогот не биде прифатен тогаш органот на Единицата 
надлежен за издавачката дејност доставува нов предлог. 

Рецензентите за издавање на скрипти, учебни помагала, како и изданија кои 
што не се задолжителна литература, ги избира органот на Единицата на 
Универзитетот надлежен за издавачката дејност. 

Рецензентите подготвуваат заедничка или поединечна рецензија. 
Ако рецензентите во рок од три месеци од изборот не ја поднесат 

рецензијата, Ректорската управа, односно органот на Единицата надлежен за 
издавачката дејност избира други рецензенти, при што во нејзиниот состав не 
може да бидат членови од првобитниот состав. 

Ако и двете рецензии се негативни, постапката за печатење на изданието се 
прекинува. 

Ако една од рецензиите е негативна, Ректорската управа, односно органот 
на Единицата надлежен за издавачката дејност назначува и трет рецензент кој ќе 
има иста задача како и претходните двајца. Во тој случај, само доколку и третата 
рецензија е позитивна и е прифатена од Ректорската управа, односно органот на 
Единицата надлежен за издавачката дејност, може да се започне со постапка за 
издавање на изданието. 

Доколку рецензентите имаат забелешки, истите во писмена форма, 
најдоцна 90 (деведесет) дена од денот на нивниот избор, му ги доставуваат на 
авторот заради постапување по истите. Во овој случај, рецензентите се должни да 
достават Извештај најдоцна до 180 (сто и осумдесет) дена од денот на нивниот 
избор. 

Рецензиите на изданијата се објавуваат во Билтенот на Универзитетот и на 
веб страницата на Универзитетот. Извештајот од рецензијата за универзитетските 
изданија го усвојува Ректорската управа најрано после 15 дена од објавување во 
Билтенот на Универзитетот и доколку нема приговори донесува одлука за 
издавање. 
 

Член 17 
 

Одлука за издавање на учебници и учебни помагала од афирмирани автори 
и универзитети, кои се преведуваат, на предлог на органот на Единицата на 
Универзитетот надлежен за издавачката дејност, донесува Ректорската управа. 

Доколку иницијативата потекнува од единицата, правата и обврските од 
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претходниот став од овој член се регулираат со одлука на органот на Единицата на 
Универзитетот надлежен за издавачката дејност, односно Ректорската управа 
доколку иницијативата потекнува од Ректорот. 

 
Член 18 

Одлука за користење на учебници и учебни помагала од други 
универзитети во земјата или од други единици на Универзитетот, и за правата и 
обврските поврзани со истото, носи органот на Единицата на Универзитетот 
надлежен за издавачката дејност. 
 

Член 19 
Рецензијата треба да содржи општ и посебен дел. 
 
Општиот дел содржи општи податоци за делото: 

- Вид на делото 
- Обем и распоред на градивото 
- Содржина и структура на делото 
- Оргиналност на текстот 
- Степен на соодветност на текстот со наставната програма 
- Методичко-дидактички вредности на пооделните делови и на текстот во целина 

 
Посебниот дел содржи: 

- Соодветност на насловот на делото со насловот на наставната дисциплина 
- Делови на делото, содржина и нивно обележување 
- Актуелност и оргиналност на делото 
- Илустрации 
- Литература 
- Терминологија, стил и јазик  
- Заклучок 

 
Доколку во рецензијата не се содржани овие податоци, органите од член 15 

ја одбиваат рецензијата. 
Доколку органот од член 15 не ја усвои рецензијата, изданието не може да 

се издаде. 
 

Поднесување барање и одлучување за издавање 
Член 20 

За објавување изданија, авторот/авторите доставуваат писмено барање до 
Комисијата за издавачка дејност на соодветната единица во состав на 
Универзитетот. 

Барањето се поднесува на единствен образец (Прилог 2) кој го донесува 
Ректорската управа на Универзитетот. 

Барањето треба да ги содржи следниве податоци: наслов на изданието, 
презиме и име на авторот/авторите, авторски табак, издание (прво, второ) 
категоризација на издание, предметната програма за која е наменето, фонд на 
часови и семестар во кој се реализира предметната програма, студиска програма 
на кој е застапен предметот, тираж, потребни средства и забелешка. 

Комисијата за издавачка дејност на единицата на Универзитетот го 
разгледува барањето, проверува дали истото ги содржи потребните елементи од 
претходниот став и утврдува предлог рецензенти за соодветното издание. 
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Член 21 
Авторот/авторите, е/се обврзан/и ракописот да го доставува/ат во печатена 

и електронска форма на македонски јазик. 
Цртежите и другите графички прилози се доставуваат јасно исцртани со 

димензии соодветни на димензиите во кои ќе бидат објавени во делото. 
Ако ракописот е дело на повеќе автори, тогаш во неговата содржина треба 

да биде назначено авторството на соодветниот дел. 
 

Член 22 
За повторните изданија кои не претрпуваат измени поголеми од 20% од 

вкупната содржина, Комисијата за издавачка дејност на единицата доставува 
предлог до органот на Единицата на Универзитетот надлежен за издавачката 
дејност за повторно издавање на делото. За обемот и квалитетот на измените во 
изданието, претходно мислење треба да даде најмалку еден рецензент од 
претходното издание, кое се доставува заедно со предлогот. 

За изданија со измени поголеми од 20% од содржината на претходното 
издание се применува целосно постапката како за првото издание. 

Повторните изданија, чии измени се помали од 20% можат да се издаваат 
само доколку бројот на непродадени примероци од тие изданија е помал од бројот 
на студенти во една генерација која го користи тоа издание. 
 

Член 23 
Секое издание подлежи на јазично редактирање од страна на лице со 

положен лекторски испит или од страна на доктор по филолошки науки од областа 
на македонски јазик, за изданија кои ќе бидат објавени на македонски јазик. 
Лекторирањето по правило се врши после прифаќањето на рецензентскиот 
извештај. 
 

Член 24 
Секое издание на Универзитетот и единиците на Универзитетот 

задолжително на корицата ги содржи следниве елементи (Прилог 3): име на 
Универзитетот и име на единицата, име на авторот, наслов на изданието и 
амблеми (лого) на Универзитетот и на единицата. 

На втората страница (Прилог 4) се содржани: име и презиме на авторот/ 
авторите, рецензенти, место и година на печатење, издавач и категоризација. На 
последната страница (Прилог 5) се содржани следните елементи: име на авторот, 
наслов на трудот, јазична корекција, техничко уредување и коректура, спонзори 
(доколку ги има), печатница и тираж на изданието. 
 

Член 25 
Комисијата за издавачка дејност на единицата на Универзитетот може да 

предложи преведување на учебник или учебно помагало на македонски јазик. За 
реализација на овој превод, треба претходно да се добие согласност од 
авторот/издавачот на оргиналното дело. 

Одлука за издавање на преводот донесува Ректорската управа на предлог на 
органот на Единицата на Универзитетот надлежен за издавачката дејност. 

Правата и обврските за ваквите изданија се регулираат помеѓу авторот/ 
издавачот на оргиналното дело и органот на Единицата на Универзитетот 
надлежен за издавачката дејност. 
 

Член 26 
Изданијата на Универзитетот, односно единиците на Универзитетот, можат 

да бидат финансирани: 
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- преку Универзитетот, 
- преку единиците на Универзитетот, 
- самостојно од авторот/авторите. 

Сите изданија на Универзитетот се реализираат во согласност со овој 
Правилник. 
 

Член 27 
Универзитетот, односно единиците на Универзитетот своите изданија 

можат да ги реализираат и преку соиздаваштво. 
Начинот и постапката за издавање на изданија преку соиздаваштво се 

уредува со одлука на Ректорската управа/органот на Единицата надлежен за 
издавачката дејност, врз основа на што се склучува посебен договор. 
 

Член 28 
Кога изданието е финансирано од авторот, а изданието е наменето за 

наставно-образовниот процес, или е веќе издадено на друга единица на 
Универзитетот или други универзитети, единицата ќе го продава изданието според 
следните услови: 
- цената на изданието ја утврдува Наставно-научниот/Наставничкиот/ Научниот 

совет на единицата; 
- 4% од продажната цена се одвојува за Универзитетот; 
- процентот за единицата го утврдува Наставно-научниот/Наставничкиот/ 

Научниот совет на единицата; 
- останатиот износ, само доколку е финансирано од авторот, според бројот на 

продадени книги се исплатува на авторот/авторите односно издавачот. 
 
 
АВТОРСКИ ХОНОРАРИ И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ НА АВТОРИТЕ 
 

Член 29 
Максималниот износ на висината на авторските хонорари и другите 

надоместоци, за изданијата издадени во согласност со овој Правилник, ги 
утврдува Ректорската управа по предлог на Комисијата за издавачка дејност на 
Универзитетот. 

Висината на авторските хонорари и другите надоместоци за изданија што 
ги издава единицата на Универзитетот ги утврдува органот на Единицата на 
Универзитетот надлежен за издавачката дејност по предлог на Комисијата за 
издавачка дејност на единицата, во согласност со претходниот став од овој член. 

Висината на хонорарите се определува во зависност од бројот на авторски 
табаци и категоризацијата на изданието. 
 

Член 30 
Универзитетот го стимулира издавањето на основни заеднички учебници за 

повеќе единици на Универзитетот, од двајца и повеќе автори од различни единици 
на Универзитетот, со обезбедување на дополнителен хонорар за авторите во 
висина од 20% од предвидениот хонорар согласно одредбите од овој Правилник. 
 

Член 31 
За повторно издание со промени до 20% на авторот му припаѓа авторски 

хонорар во износ од 70%, за трето и понатамошно издание со промени до 20% на 
авторот му припаѓа авторски хонорар во износ од 50% од постојната висина на 
авторскиот хонорар, а за учебници во кои промените се преку 20% на авторот му 
припаѓа цел износ од авторскиот хонорар. 
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Доколку делото нема промени при повторните изданија - репринтирање, 
авторски хонорар се исплаќа во висина од 30%. 

Повторно издание (со или без промени) може да се издаде најрано после 
три години од издавањето на претходното издание. 

Кога се прави репринтирање во период покус од три години, на авторот/ 
авторите не му/им следува авторски хонорар. 
 

Член 32 
На авторот/авторите по првото издание на ракописот, во зависност од 

тиражот, им следуваат до 30 примероци, а при следните неизменети изданија, 
како и при изменети до 20%, до 15 бесплатни примероци, за што се одлучува при 
утврдувањето на тиражот. 

 
 

ЦЕНА НА ИЗДАНИЈАТА 
 

Член 33 
При формирањето на цената на изданијата се користи методологија, според 

која во цената на изданијата влегуваат: 
- печатарските трошоци; 
- трошоците за авторски хонорар; 
- лекторирање, рецензирање, техничко уредување и дактилографски услуги; 
- пласман и продажба на учебникот и 
- финансиско-евиденциони и режиски работи. 

Највисокиот износ на цената на изданијата, како и највисокиот износ на 
трошоците и услугите за издавање на делото го утврдува Ректорската управа, на 
предлог на Комисијата за издавачка дејност на Универзитетот. 
 

Член 34 
Единицата, за секој наслов, води евиденција за сите трошоци од 

претходниот член, по соодветна книговодствена ставка. 
 

 
ПРОДАЖБА НА ИЗДАНИЈАТА 
 

Член 35 
Продажбата на учебници се врши преку скриптарите и книжарниците кои 

функционираат во рамките на единиците и преку други овластени продажни 
места, по цени утврдени согласно член 33 од овој Правилник и на начин кој 
исклучува секаков вид на влијание на институцијата, односно авторот, врз 
продажбата. 
 

Член 36 
Продажбата на учебници и други наслови неопходни за реализација на 

предметните програми може да се врши и во пакет од страна на единицата на 
Универзитетот. Секој студент, со запишувањето на семестар, учебниците ги 
добива во пакет, на почетокот од зимскиот и на почетокот од летниот семестар, 
преку единицата на Универзитетот за содветен надоместок утврден според член 
39. 

Пакетот на учебници мора да вклучува најмалку 60% од предметите 
предвиден во соодветниот семестар. 

 
Член 37 
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За добиените учебници студентот врши уплата на сметката на Единицата 
на име книжен фонд. Уплатата се врши на почетокот од зимскиот и летниот 
семестар, соодветно. 

Доколку студентот има брат или сестра кои студираат во исто време на 
единицата, тогаш обврска за купување на пакетот има само еден од нив. 
 

Член 38 
За предметите за кои нема книга од автори - професори на единицата може 

да се откупи книгата или авторското право на соодветната книга од Универзитетот 
или од другите државни универзитети. 

За предмети за кои не се обезбедени соодветни учебници во РМ може да се 
откупат авторските права за печатење учебници од еминентни автори од 
странство. 

За кои предмети треба да има практикум одлучува Наставно-научниот/ 
Наставничкиот/Научниот совет. Во рамките на еден предмет по правило се 
користи учебник или скрипта, со дополнителна можност да се користи и 
практикум или учебно помагало, за што во зависност од природата на предметот, 
одлука носи Наставно-научниот/Наставничкиот/Научниот совет. 
 

Член 39 
Со средствата прибрани од продажбата во пакет, единицата на 

Универзитетот создава фонд за издавачка дејност. Намената на средствата од 
фондот е: 
- да издвои 4% за остварување на интегрираните и други дејности на 

Универзитетот; 
- да ги покрива трошоците за печатење на други изданија (учебници, учебнички 

помагала, скрипти, практикуми и друго); 
- да врши исплата на авторскиот хонорар по авторски табак, во зависност од 

категоризацијата на делото и наставно-научното звање на авторот/авторите, 
надоместоци за рецензирање и лекторирање и други трошоци за издавањето. 

 
 
ПРОМОЦИЈА НА ИЗДАНИЈАТА 

 
Член 40 

Универзитетот може да врши промоција на учебници, монографии, 
научни публикации и други изданија. 

Универзитетот, промоцијата на основниот учебник може да ја организира 
во соработка со единицата во неговиот состав од соодветната наставно-научна 
област. 

 
 

ДРУГИ ОДРЕДБИ 
Член 41 

Надзор над примената на одредбите од овој Правилник врши Ректорот. 
Доколку се утврдат повреди од овој Правилник, веднаш се преземаат мерки 

за отстранување на повредите. 
 

Член 42 
Стручните, административните, сметководствените и финансиските работи 

во издавачката дејност ги врши Стручната и административна служба на 
Универзитетот, односно на Единицата. 
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Член 43 
Доколку Стручната и административна служба на Универзитетот, односно 

Единицата, со своите расположливи капацитети не е во можност да обезбедува 
навремена и квалитетна услуга за одделни фази на издавачкиот процес, таа може 
да ангажира соодветни правни или физички лица. 

 
 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 44 
Започнатите постапки за издавање учебници и други изданија на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски” - Битола, пред влегувањето во сила на 
овој Правилник, ќе се довршат според одредбите на Правилникот за организирање 
на издавачката дејност на Универзитетот „Св. Климент Охридски” - Битола од 
06.09.2010 година и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот 
за организирање на издавачката дејност на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски” – Битола од 04.10.2017 година. 
 

Член 45 
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски” - Битола. 
 
 

Проф. д-р Сашо Коруновски      

Ректор 
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Прилог 4 (стрaна 2) 
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Прилог 5 (последна страна) 
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НАСЛОВ НА ИЗДАНИЕТО 
 
 
 
Јазична редакција 
 
 
 
Техничко уредување 
 
 
 
Коректура 
 
 
 
Спонзори (доколку ги има) 
 
 
 
Печатница  
 
 
Тираж на изданието 
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Врз основа на член 94 точка 43 од Законот за високото образование (Службен 

весник на РМ бр. 82/2018), Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ - Битола, на 164-та седница одржана на ден 21.09.2018 година, го донесе 

следниoв 

 

 

 П Р А В И Л Н И К 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОД МЕЃУНАРОДНИ 

ПРОГРАМИ, 

 ДОМАШНИ И/ИЛИ СТРАНСКИ ИНСТИТУЦИИ, ВЛАДИ ИЛИ ФОНДОВИ 

 НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА 

 

 

 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Овој Правилник ги дефинира: постапката за аплицирање, постапката за реализација 

и администрација, како и правата, обврските и одговорноста за реализацијата на 

проектите што се реализираат на Универзитетот „Св. Климент Охридски”- Битола (УКЛО) 

и на неговите единици.  

 
Член 2 

Со овој Правилник се регулира реализацијата на домашни и меѓународни проекти 

(во натамошниот текст: проекти), кои се финансирани од меѓународни програми, 

домашни и/или странски институции, влади или фондови, а за кои договорите се 

потпишуваат на ниво на Универзитет. 

 
Член 3 

Носител на проект, согласно овој Правилник, може да биде Универзитетот 

самостојно, единица на Универзитетот преку Универзитетот и лица кои имаат засновано 

работен однос на Универзитетот или на единица на Универзитетот (во натамошниот 

текст: носител на проект). 

 
Член 4 

Раководител на проектот е лице кое ја подготвува проектната апликација и е 

надлежно и одговорно за сите активности поврзани со реализацијата на проектот согласно 

правилата на проектната програма, националното законодавство, потпишаниот договор за 

одобрување на грантот и Правилникот за реализација на проекти финансирани од 

меѓународни програми, домашни и/или странски институции, влади или фондови на 

УКЛО. 

Во случај кога УКЛО е партнер во даден проект, се избира локален раководител - 

лице надлежно и одговорно за сите активности поврзани со реализацијата на проектот на 

локално ниво, согласно правилата на проектната програма, националното законодавство, 

потпишаниот договор за одобрување на грантот и Правилникот за реализација на проекти 

финансирани од меѓународни програми, домашни и/или странски институции, влади или 

фондови на УКЛО. 

Раководител/локален раководител на проектот се избира со одлука на Ректорска 
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управа, во случај кога Универзитетот е носител на проектот. 

Во случај кога носител на проектот е единица на Универзитетот, 

раководителот/локалниот раководител на проектот се избира со одлука на Наставно-

научен/Наставнички /Научен совет на Единицата. 

Во случај кога носител на проектот е лице избрано во наставно научно звање, 

истото е и раководител/локален раководител на проектот и се потврдува со одлука на 

Наставно-научен/Наставнички /Научен совет на Единицата, односно Ректорската управа 

кога Универзитетот е носител на проектот. 

Раководителот/локалниот раководител на проектот, задолжително е член на 

академскиот кадар на УКЛО кој има засновано работен однос на Универзитетот или на 

единица на Универзитетот. 

По исклучок, во случај кога во текот на реализацијата на проектот престанува 

работниот однос на Раководителот на проектот или член на проектниот тим во 

Универзитетот, на барање на Раководителот на проектот за продолжување на неговото 

учество во проектот како раководител или како учесник во проектот, Наставно-

научниот/Наставничкиот/Научниот совет на Единицата, односно Ректорската управа кога 

носител на проектот е Универзитетот, носи одлука по барањето на Раководителот. 

Финансиски раководител е лице надлежно за управување со финансиските 

средства, односно, одговорно за користењето на средствата согласно правилата на 

проектната програма, националното законодавство, потпишаниот договор за одобрување 

на грантот и Правилникот за реализација на проекти финансирани од меѓународни 

програми, домашни и/или странски институции, влади или фондови на УКЛО. 

Доколку во проектот не е назначен финансиски раководител, управувањето со 

финансиските средства, односно, одговорноста за трошењето на средствата е на 

Раководителот/локалниот раководител на проектот. 

 

 

ДАВАЊЕ ПОДДРШКА ПРИ КОНКУРИРАЊЕ ЗА ПРОЕКТИ 
 

Член 5 

Учеството во проекти на единиците во составот на УКЛО, како и на поединци 

избрани во наставно-научни звања на Единицата се најавува до Ректорот, преку барање од 

страна на Деканот/Директорот на Единицата, врз база на одлуки од Наставно-

научен/Наставнички/ Научен совет на Единицата (одлука за согласност за учество во 

проектот, одлука за назначување контакт лице на проектот и одлука за кофинансирање во 

случај кога има кофинансирање во проектот). 

Учеството во проекти на Универзитетот, се најавува со доставување барање од 

Ректорот до Ректорската управа на УКЛО. Oдлука за согласност за учество, одлука за 

кофинансирање во случај кога има кофинансирање во проектот и одлука за назначување 

контакт лице на проектот носи Ректорската управа на Универзитетот. 

Барањето за давање поддршка до Ректорот на УКЛО се доставува најмалку десет 

(10) дена пред крајниот датум за аплицирање. 

    Во исклучителни случаи, кога од оправдани причини заради особеностите на 

проектната програма, финалната верзија на писмото за поддршка не може да се достави во 

предвидениот рок, се доставува предлог верзија на писмото за поддршка заедно со 

останатата потребна документација во предвидениот рок, со напомена дека конечната 

верзија ќе биде доставена пред самото потпишување од страна на Ректорот. Притоа 

носителот на проектот доставува и детално објаснување за евентуалните разлики помеѓу  
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предлог верзијата и финалната верзија на писмото за поддршка (доколку постојат 

разлики). 

Во прилог на барањето се доставува документацијата наведена во Упатството за 

давање поддршка при конкурирање за проекти финансирани од меѓународни програми, 

домашни и/или странски институции, влади или фондови на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ - Битола 

 
Член 6 

Доколку се исполнети условите од член 5 од овој Правилник, Ректорот потпишува 

писмо за поддршка на проектот, најдоцна во рок од 7 дена по доставувањето на 

документацијата од член 5 од овој Правилник. 

Ректорот нема да го потпише писмото за поддршка на проектот, доколку 

потребната документација е нецелосна, или е доставена надвор од рокот од член 5 од овој 

Правилник. 

 

 

ПОТПИШУВАЊЕ ДОГОВОР ЗА ПРОЕКТОТ 
 

Член 7 

По одобрувањето на проектот, Наставно-научниот/Наставничкиот/Научниот совет 

на единицата дава согласност за прифаќање на проектот и потпишување на договорот. На 

истата седница се назначува и раководител/локален раководител на проектот. 

Раководителот/локалниот раководител на проектот до Ректорот ги доставува 

договорот за проектот и согласноста од став 1 на овој член. 

Во прилог на договорот се доставува и копија од проектната апликација и кратко 

резиме на проектот со посебен осврт на финансиските обврски доколку ги има, 

финансиската конструкција, како и други значајни елементи пропишани со образец кој го 

донесува Ректорот на Универзитетот (Прилог II.2). 

Договорот за проектот го потпишуваат: Раководителот/локалниот раководител на 

проектот, Деканот/Директорот на Единицата и Ректорот на Универзитетот. Доколку 

носителот на проектот е Универзитетот, договорот го потпишува Ректорот. 

Доколку во договорот не е предвидено да биде потпишан од лицата од претходниот 

став на овој член, Ректорот го потпишува договорот врз основа на писмени изјави од 

раководителот/локалниот раководител на проектот и од Деканот/Директорот дека 

договорот е во согласност со пропозициите на проектот. 

Ректорот нема да потпише договор за проектот доколку потребната документација 

е нецелосна, како и во други случаи утврдени со закон. 

По одобрување на проектот се склучува договор помеѓу носителот на проектот-

единицата или Универзитетот преку нивниот законски застапник и 

раководителот/локалниот раководител на проектот за негова реализација. 

 

 

РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ И ОТВОРАЊЕ СМЕТКА 
 

Член 8 

По барање на Деканот  на Единицата  на  која се реализира проектот, (односно 

Раководителот/локалниот раководител на проектот кога проектот се реализира на УКЛО), 

Секторот за финансии, сметководство, инвестиции и развој при Ректоратот на УКЛО го 

регистрира проектот пред надлежните органи во Република Македонија, спроведува 
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постапка за отворање денарска/девизна сметка и доставува барање за одобрување планови 

за користење на средствата од буџетот на проектот. 

Секторот за финансии, сметководство, инвестиции и развој при Ректоратот на 

УКЛО ја организира и постапката за добивање Решение за регистрација на даночен 

обврзник, коешто го издава Министерството за финансии, Управата за јавни приходи како 

и за изработка на печат за проектот. 

 

 

ПРЕТФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИТЕ 

 
Член 9 

Претфинансирање во проектите во кои истото е неопходно може да се  врши од 

средства на сметката  на единицата или од средствата на сметките на Универзитетот. 

Претфинансирање од средствата од сметката на Единицата се врши на барање на 

Раководителот/локалниот раководител на проектот, со решение на Деканот/Директорот, 

во согласност со актите на Единицата.  

Претфинансирање од средствата од сметките на Универзитетот се врши на 

барање на Деканот/Директорот на Единицата, со решение на Ректорот во согласност со 

актите на Универзитетот. 

 

 

РАСПРЕДЕЛБА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ И ФИНАНСИСКИТЕ ОБВРСКИ 

ПОВРЗАНИ СО ПРОЕКТОТ 
 

Член 10 

Проектот научно и стручно се подготвува и се реализира на Единицата на 

Универзитетот, односно на Универзитетот, кога Универзитетот аплицира самостојно за 

проектот. 

Финансиската и административната работа на проектот се остварува на ниво на 

Единицата и на ниво на Ректоратот на Универзитетот. 

 
Член 11 

На ниво на Ректоратот на Универзитетот, во смисла на член 10, став 2 од овој 

Правилник, се остварува: 

- проверка на апликацијата и потпишување писмо за поддршка 

- проверка на документацијата за потпишување на договорот и потпишување на 

договорот од страна на Ректорот 

- изготвување и потпишување договор помеѓу носителот на проектот-

Универзитетот преку својот законски застапник и Раководителот/локалниот 

раководител на проектот за негова реализација (кога Универзитетот е носител 

на проектот) 

- регистрација пред надлежните органи во Република Македонија 

- отворање денарска/девизна сметка 

- изготвување планови и барање согласности за одобрување на плановите од 

надлежните органи во Република Македонија 

- проверка на барањето за  исплата на фактури 

- проверка на барањето за  исплата на патни, дневни и други трошоци 

- проверка на барањето за исплата на решенија по различни основи согласно 

проектната програма (решенија за трансфер на средства на надворешни 
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партнери, решенија за исплата на надоместоци на внатрешни учесници, 

надворешни учесници, ангажирани странски и домашни експерти и др.) 

- проверка на барањето за исплата на решенија за индиректни трошоци/останати 

трошоци 

- изготвување решение за претфинансирање/кофинансирање од средствата на 

сметките на Универзитетот 

- изготвување решение за поврат на средствата за извршеното претфинансирање 

од наменската сметка на проектот 

- сметководствена евиденција за сметката на проектот, вклучувајќи и 

изготвување на завршна сметка 

- водење регистар на проекти со основни податоци за проектот. Регистарот се 

објавува на веб страната на Универзитетот 

- други активности поврзани со реализација на проектот. 

Потребните податоци за реализација на одделни активности од став 1 од овој член, 

се поднесуваат на обрасци пропишани од Ректорот на Универзитетот. 

 
Член 12 

На ниво на Единица на Универзитетот, во смисла на член 10, став 2 од овој 

Правилник, се остварува: 

- изготвување апликација за конкурирање за проект 

- изготвување одлуки за согласност за учество, назначување контакт лице/ 

Раководител на проектот и согласност за кофинансирање и донесување на 

одлуките од Наставно-научниот/Наставничкиот/Научниот совет на Единицата 

- изготвување одлука за согласност за прифаќање на проектот и потпишување на 

договорот и донесување на одлуката од Наставно-научниот/Наставничкиот/ 

Научниот совет на Единицата 

- изготвување изјави дека договорот е во согласност со пропозициите на 

проектот и потпишување на договорот од страна на Раководителот/локалниот 

раководител на проектот и од Деканот/Директорот на Единицата 

- изготвување барање до Ректорот за регистрација на проектот пред надлежните 

органи на Република Македонија 

- изготвување барање до Ректорот за отворање денарска/девизна сметка 

- спроведување постапки за јавни набавки 

- изготвување барање за  исплата на фактури 

- изготвување барање за исплата на патни, дневни и други трошоци и 

изготвување на решенијата 

- изготвување барање за исплата по различни основи согласно проектната 

програма и изготвување на решенијата (решенија за трансфер на средства на 

надворешни партнери, решенија за исплата на надоместоци на внатрешни 

учесници, надворешни учесници, ангажирани странски и домашни експерти и 

др.) 

- изготвување барање за исплата на индиректни/останати трошоци и изготвување 

на решенијата 

- изготвување барање за претфинансирање/кофинансирање од средствата на 

сметката на Единицата и изготвување на решенијата 

- изготвување барање за претфинансирање/кофинансирање од средствата на 

сметките на Универзитетот 
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- изготвување на барање за поврат на средствата за извршеното                   

претфинансирање од наменскатаа сметка на проектот 

- други активности поврзани со реализација на проектот. 

 

Потребните податоци за реализиација на одделни активности од став 1 од овој 

член, се поднесуваат на обрасци пропишани од Ректорот на Универзитетот. 

 

 

НАДЛЕЖНОСТ /ОДГОВОРНОСТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ 
 

Член 13 

За преземените обврски од договорот за проектот е надлежен и одговорен 

Раководителот/локалниот раководител на проектот. 

Финансискиот раководител е надлежен и одговорен за трошењето на средствата по 

намени, ставки и износи утврдени со буџетот на проектот. 

 Доколку во проектот не е назначен финансиски раководител, надлежноста и 

одговорноста за трошењето на средствата е на Раководителот/локалниот раководител на 

проектот. 

Финансиските документи за трошење на средствата, се одобруваат од страна на 

Раководителот/локалниот раководител на проектот и Деканот/Директорот на Единицата. 

Подготовката на документите за реализација на исплатата од наменската сметка на 

проектот ја врши Секторот за финансии, сметководство, инвестиции и развој при 

Ректоратот на УКЛО, врз основа на одобрувањето од став 4 на овој член, во рок од 15 дена 

по доставување на барањето од страна на Деканот/Директорот на Единицата. 

Ректорот ги потпишува документите за реализација на исплатата од наменската 

сметка на проектот, а истата се реализира во согласност со важечките процедури на 

Министерството за финансии и трезорското работење на Република Македонија. 

 
Член 14 

За спроведените постапки за јавни набавки е надлежен и одговорен Раководителот/ 

локалниот раководител на проектот. 

Договорите за јавни набавки се одобруваат од страна на Раководителот/локалниот 

раководител на проектот и Деканот/Директорот на Единицата, односно Ректорот, кога 

Универзитетот е носител на проектот. 

Подготовката на документацијата за реализација на исплатата од наменската 

сметка на проектот, ја врши Секторот за финансии, сметководство, инвестиции и развој 

при Ректоратот на УКЛО, врз основа на одобрувањето од став 2 на овој член, во рок од 15 

дена по доставување на барањето од страна на Раководителот/локалниот раководител на 

проектот. 

Ректорот ги потпишува документите за реализација на исплатата од наменската 

сметка на проектот, а истата се реализира во согласност со важечките процедури на 

Министерството за финансии и трезорското работење на Република Македонија.  

 
Член 15 

Раководителот/локалниот раководител е должен да поднесува периодични 

извештаи до Деканот/Директорот на Единицата и Ректорот согласно  пропозициите на 

проектот. 
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ПОКРИВАЊЕ ТРОШОЦИ 
 

Член 16 

За реализација на активностите од член 11 од овој Правилник се издвојуваат 

средства во висина од 50% од вкупната вредност на средствата на проектот наменети за 

индиректни трошоци/останати трошоци. 

 

 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 17 

 Поконкретни одредби за конкурирање за проекти од страна на носителите на 

проекти се содржани во Упатството за давање поддршка при конкурирање за проекти 

финансирани од меѓународни програми, домашни и/или странски институции, влади или 

фондови на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола. 

 
Член 18 

 Процедурата за реализација на проектите кои ги добиле носителите на проекти, 

поконкретно е дефинирана во Упатството за реализација на проекти финансирани од 

меѓународни програми, домашни и/или странски институции, влади или фондови на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола. 

 
Член 19 

Начинот на проверката, потребните документи и исплатата на фактурите при 

реализацијата на проектите финансирани од меѓународни програми, домашни и/или 

странски институции, влади или фондови што се реализираат на Универзитетот „Св. 

Климент Охридски”- Битола (УКЛО) и на неговите единици се дефинирани во Упатството 

за проверка и плаќање на фактури при реализацијата на проектите финансирани од 

меѓународни програми, домашни и/или странски институции, влади или фондови што се 

реализираат на Универзитетот „Св. Климент Охридски”- Битола. 

 
Член 20 

Со влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за 

реализација на проекти финансирани од меѓународни програми, домашни и/или странски 

институции, влади или фондови на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола од 

30.06.2017 година. 

 
Член 21 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на 

Универзитетот.  

 

 

                                                                                                 Ректор 

 

        Проф. д-р Сашо Коруновски 
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          Врз основа на член 94 точка 43 од Законот за високото образование (Службен 

весник на РМ бр. 82/2018), Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ - Битола, на 164-та седница одржана на ден 21.09.2018 година, го донесе 

следново 

 

 
У П А Т С Т В О 

за реализација на проекти финансирани од меѓународни програми, домашни и/или 

странски институции, влади или фондови 

на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола 

 

Основни одредби 

 

Член 1 

Ова Упатство ја дефинира постапката за имплементацијата на Правилникот за 

реализацијата на проекти финансирани од меѓународни програми, домашни и/или 

странски институции, влади или фондови што се реализираат на Универзитетот „Св. 

Климент Охридски”- Битола (УКЛО) и на неговите единици. 
 

Член 2 

Упатството е наменето за: 

- Раководителот /локалниот раководител на проектот 

- Финансискиот раководител на проектот 

- Ректорот на Универзитетот 

- Проректорот за наука 

- Проректорот за финансии 

- Деканите/директорите на единиците 

- Продеканите за меѓународна соработка/наука/настава 

- Раководителот на Секторот за финансии, сметководство, инвестиции и развој во 

Ректоратот УКЛО 

- Раководителот на Секторот за настава, наука и меѓународна соработка 

- УКЛО администраторот 
 

Потпишување на договорот и спроведување постапка за изработка 

на печат за проектот, регистрација на проектот и отворање сметка 

 
Член 3 

По одобрувањето на проектната апликација, договорот за реализација на 

проектот го потпишува Раководителот/локалниот раководител на проектот, 

Деканот/Директорот на Единицата и Ректорот на Универзитетот. Доколку носителот на 

проектот е Универзитетот, договорот го потпишува Ректорот. Тој истовремено 

назначува и УКЛО администратор за проектот – лице задолжено за администрирање на 

проектот на ниво на УКЛО. 

Доколку во договорот не е предвидено да биде потпишан од лицата од став 1 на 

овој член, Ректорот го потпишува договорот врз основа на писмени изјави од 

Раководителот/локалниот раководител на проектот и од Деканот/Директорот дека 

договорот е во согласност со пропозициите на проектот и врз основа на одлука за 

согласност за прифаќање на проектот и потпишување на договорот од Наставно- 

научен/Наставнички/Научен совет на Единицата. 



2 
 

По потпишувањето на договорот, Раководителот/локалниот раководител на 

проектот доставува Барање за отворање сметки и регистрација на проектот (Прилог 

II.1) до УКЛО администраторот. Во прилог на барањето се доставува и кратко Резиме 

на проектот (Прилог II.2, без бараните Прилози), копија од проектната апликација, 

копија од договорот и копија од буџетот на проектот. 

За меѓународните проекти, УКЛО администраторот подготвува Барање за 

регистрација на проектот во Централната база на податоци за странска помош 

(CDAD) при Владата на Република Македонија (Прилог II.3) и заедно со кратко Резиме 

на проектот и копија од проектната апликација, копија од договорот и копија од 

буџетот на проектот ги доставува до Секторот за финансии, сметководство, инвестиции 

и развој на УКЛО, којшто по потпишувањето од страна на ректорот го доставува до 

Секторот за европски прашања (СЕП). 

Секторот за финансии, сметководство, инвестиции и развој на УКЛО 

спроведува постапка за изработка на печат, ја спроведува постапката за регистрација на 

проектот во СЕП и ја спроведува постапката за отворање наменска сметка за проектот. 

 

Постапка за добивање решение за регистрација на даночен обврзник 

 
Член 4 

Секторот за финансии, сметководство, инвестиции и развој на УКЛО ја 

организира постапката за добивање Решение за регистрација на даночен обврзник, 

коешто го издава Министерството за финансии, Управата за јавни приходи. 
 

Организација и финансиски менаџмент на реализација на проектот 

за вклучување внатрешни учесници 

 

Член 5 

Раководителот/локалниот раководител на проектот, задолжително е член на 

академскиот кадар на УКЛО кој има засновано работен однос на Универзитетот или на 

единица на Универзитетот. Во рок најдоцна од 15 дена од потпишување на договорот, 

Раководителот/локалниот раководител на проектот до УКЛО администраторот доставува 

Одлука од Наставно-научен/Наставнички/Научен совет на Единицата со листа на 

внатрешни учесници во проектот (лица вработени на УКЛО кои имаат засновано 

работен однос на Универзитетот или на единица на Универзитетот). 

Доколку има промена на листата и статусот на внатрешните учесници, 

Раководителот/локалниот раководител на проектот е должен да го извести за тоа 

УКЛО администраторот, најдоцна во рок до 7 дена од промената. 

Во случај кога правилата на проектната програма предвидуваат склучување 

договори со внатрешните учесници на проектот, постапката за нивно вклучување и 

потпишување на договори се спроведува на Единицата носител на проектот, (односно 

на Универзитетот кога тој е носител на проектот) согласно барањата на проектната 

програма. Вклучувањето на внатрешните учесници се реализира врз основа на склучен 

договор помеѓу Деканот/Директорот на Единицата (односно Ректорот, кога 

Универзитетот е носител на проектот) и учесникот, во кој се дефинираат 

времетраењето и природата на ангажманот, како и висината на средствата. 

Потпишувањето на договорот со внатрешните учесници се прави по проверката 

на истиот од страна на правната и финансиската служба на единицата. 

По потпишувањето на договорот од договорните страни, Раководителот на 

проектот/локалниот раководител на проектот доставува по една копија до УКЛО 

администраторот и до Секторот за финансии, сметководство, инвестиции и развој на 

УКЛО, преку архивата на Ректоратот на УКЛО, до учесникот во проектот и до архивата 

на Единицата. 
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Организација и финансиски менаџмент на реализација на проектот 

во кој се вклучени и надворешни учесници 

 
Член 6 

Во реализацијата на проектните активности можат да бидат вклучени и 

надворешни учесници кои се од интерес за успешна реализација на проектот. 

Раководителот/локалниот раководител на проектот, во рок најдоцна до 15 дена 

од потпишувањето на договорот, поднесува до Деканот/Директорот на Единицата 

(односно Ректорот кога Универзитетот е носител на проектот) Барање за вклучување 

надворешни учесници (Прилог II.4) со образложение за потребата од вклучување на 

надворешни учесници, потребни квалификации на надворешните учесници, работно 

искуство, активности за кои ќе биде ангажиран секој надворешен учесник, износ на 

средства планирани за секој надворешен учесник посебно и период на ангажирање. 

Деканот/Директорот на Единицата, (односно Ректорот, кога Универзитетот е носител 

на проектот) донесува Одлука за давање согласност за вклучување на надворешни 

учесници во проектните активности. 

Единицата подготвува и распишува повик во согласност со барањата на 

проектната програма и го организира изборот на надворешните учесници. Повикот се 

објавува во согласност со барањата на проектната програма, но и на веб страната на 

Единицата и на веб страната на УКЛО, а потенцијалните надворешни учесници ги 

доставуваат своите понуди во архивата на Единицата, односно архивата на УКЛО, кога 

Универзитетот е носител на проектот. Раководителот/локалниот раководител на 

проектот до УКЛО администраторот доставува Записник и Извештај од Комисијата за 

избор на надворешни учесници. Одлуката за избор на надворешни учесници ја донесува 

Деканот/Директорот на Единицата (односно Ректорот кога Универзитетот е носител на 

проектот). 

Вклучувањето на надворешните учесници се реализира врз основа на склучен 

договор помеѓу Деканот/Директорот на Единицата (односно Ректорот кога 

Универзитетот е носител на проектот) и учесникот, во којшто се дефинираат 

времетраењето и природата на ангажманот, како и висината на средствата. 

Потпишувањето на договорот со надворешните учесници од страна на 

Деканот/Директорот на Единицата (односно Ректорот, кога Универзитетот е носител на 

проектот) се прави по проверката на истиот од страна на правната и финансиската 

служба на единицата, односно УКЛО, кога Универзитетот е носител на проектот. 

По потпишувањето на договорот од договорните страни, Раководителот/ 

локалниот раководител на проектот доставува по една копија до УКЛО 

администраторот и до Секторот за финансии, сметководство, инвестиции и развој на 

УКЛО, преку архивата на Ректоратот на УКЛО, до учесникот во проектот и до 

архивата на Единицата. 

 
 

Организација и финансиски менаџмент на реализација на проект 

во кој се вклучени и надворешни партнери 

 

Член 7 

Во случај кога Универзитетот, односно неговите единици се главен раководител 

на проект со вклучени повеќе надворешни партнери, исплатата на надворешните 

партнери се врши со доставување Барање за трансфер на парични средства на 

партнерите (Прилог II.5) од страна на Раководителот на проектот/локалниот 

раководител на проектот. Барањето се доставува до УКЛО администраторот, преку 
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архивата на УКЛО, кој подготвува Решение за трансфер на средства на партнерите 

(Прилог II.6) кое го донесува ректорот. 

Решението за трансфер на средства на партнерите се доставува до Секторот 

за финансии, сметководство, инвестиции и развој на УКЛО, кој го реализира  

трансферот на средствата. 

 

Реализација на буџетот на проектите 

 

Член 8 

Буџетот се реализира во согласност со буџетските линии во соодветниот проект. 

Раководителот на проектот/локалниот раководител на проектот на барање на Секторот 

за финансии, сметководство, инвестиции и развој на УКЛО, подготвува и доставува 

годишен финансиски план на трошоци по квартали за соодветната година, како и 

квартален финансиски план на трошоци по месеци за соодветниот квартал и година. 

Претфинансирање во проектите во кои истото е неопходно може да се врши од 

средства на сметката  на Единицата или од средствата на смеките на Универзитетот. 

Претфинансирање од средства од сметката на Единицата се врши со 

доставување Барање за претфинансирање средства од сметката на Единицата, 

(Прилог II.7), од страна на Раководителот/локалниот раководител на проектот, до 

Деканот/Директорот на Единицата. Решение за претфинансирање средства од 

сметката на Единицата, (Прилог II.8), донесува Деканот/Директорот на Единицата, во 

согласност со актите на Единицата. 

Претфинансирање од средства од сметките на Универзитетот се врши со 

доставување Барање за претфинансирање средства од сметките на Универзитетот, 

(Прилог II.9), од страна на Деканот/Директорот на Единицата до Ректорот на 

Универзитетот. Решение за претфинансирање средства од сметките на 

Универзитетот, (Прилог II.10), донесува Ректорот во согласност со актите на 

Универзитетот.  

Трансфер на средства од наменската сметка на проектот на сметката на 

Единицита за извршеното претфинансирање од сметката на Единицатаа, се врши со 

доставување Барање за трансфер на средства од наменската сметка на проектот на 

сметката на Единицита за извршено претфинансирање, (Прилог II.11), од страна на 

Деканот/Директорот на Единицата до Ректорот на Универзитетот. Решение за трансфер 

на средства од наменската сметка на проектот на сметката на Единицита за 

извршено претфинансирање, (Прилог II.12), донесува Ректорот во согласност со актите 

на Универзитетот.  

 

Набавка на стоки/услуги/работи 

 
Член 9 

За сите набавки на стоки/услуги/работи, задолжително се следи постапката 
предвидена согласно правилата на проектната програма. 

Во случај кога треба да се изврши набавка на стоки/услуги/работи, треба да се 

консултира Деканот/Директорот на Единицата (ако проектот се реализира на ниво на 

Единица) односно Ректорот (ако проектот се реализира на ниво на Универзитет) во 

врска со видот, количината и начинот на набавка на стоки/услуги/работи. Барање за 

набавка на стоки/услуги/работи доставува Раководителот/локалниот раководител на 

проектот до Деканот/Директорот на Единицата (односно Ректорот, кога Универзитетот 

е носител на проектот, (Прилог II.13). 

Во случај кога за набавката треба да се распише јавен повик, 

Раководителот/локалниот раководител на проектот доставува до Деканот/Директорот 

на Единицата (односно Ректорот, кога Универзитетот е носител на проектот) Барање за 
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донесување Одлука за јавна набавка (Прилог II.14) во која ќе биде дефинирано видот на 

набавката и проценетата вредност во денари според курсот на еврото согласно 

правилата на проектната програма. 

Согласно Барањето од Раководителот/локалниот раководител на проектот, 

Деканот/Директорот на Единицата (односно Ректорот, кога Универзитетот е носител на 

проектот) донесува Одлука за јавна набавка. Јавната набавка се спроведува согласно 

правилата на проектната програма на ниво на Единицата на УКЛО, односно на ниво на 

Ректорат, кога Универзитетот е носител на проектот. 

Во моментот кога се примаат опремата и основните средства, 

Раководителот/локалниот раководител на проектот прави спецификација според 

единиците за кои се наменети и лицето или секторот кој ќе ги задолжи опремата и 

средствата. 

Копиите на спецификацијата се предаваат во Секторот за финансии на 

Единицата, за евиденција на основни средства и лично задолжување. Личното 

задолжување важи сѐ додека не се направи службен расход на соодветните средства. 

По службениот расход (кој не може да се направи пред да помине рокот на законската 

амортизација) средството може да помине во лична сопственост на кадарот. Основните 

средства кои не се лични задолженија остануваат во сопственост на 

Единицата/Универзитетот. 

 

Исплата на надоместок 

 
Член 10 

Секој член на кадарот ангажиран на проектот со полно работно време или со 

скратено работно време, добива надоместок во вредност на персоналните трошоци 

(staff cost) намален за исплатата на персонален данок, во согласност со законските 

обврски. За исплата на надоместокот на персоналните трошоци, 

Раководителот/локалниот раководител на проектот доставува Барање за исплата на 

надоместок, (Прилог II.15), до Деканот/Директорот на Единицата (односно Ректорот, 

кога Универзитетот е носител на проектот) преку архивата на Единицата/Ректоратот. 

По одобрување на барањето, финансискиот раководител на проектот изготвува 

Решение за исплата на надоместок, (Прилог II.16) кое го донесува 

Деканот/Директорот на Единицата (односно Ректорот, кога Универзитетот е носител на 

проектот), по претходно одобрување од Раководителот/локалниот раководител на 

проектот. 

Финансискиот раководител го доставува Решението за исплата на надоместок 

до авторска агенција со која Универзитетот има склучено договор. По добивањето на 

фактурата, истата се доставува до архивата на Ректоратот, заедно со Барање за плаќање 

на фактура (Прилог III.1) и комплетната документација. 

 
 

Исплата на патни трошоци 

 
Член 11 

За секоја мобилност поврзана со проектните активности во тек на работните 

денови, Раководителот на проектот/локалниот раководител на проектот е должен да 

поднесе до архивата на Единицата (односно архивата на УКЛО кога Универзитетот е 

носител на проектот), Барање за добивање Решение за службено патување – за 

патување во странство (Прилог II.17) и/или Барање за отварање на Патен налог – за 

патување во земјата, како и изјава за причините на престојот и покана од 

организаторот. Правната служба на Единицата (односно на УКЛО кога Универзитетот 

е носител на проектот), подготвува Решение за службено патување во странство, кое 

го донесува Деканот/Директорот на Единицата односно Ректорот (кога Универзитетот 
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е носител на проектот). 

По секоја мобилност или обука во рамките на проектот, Раководителот на 

проектот е должен, во рок до пет работни дена по враќањето, да поднесе до 

Деканот/Директорот на Единицата односно Ректорот (кога Универзитетот е носител на 

проектот) Барање за исплата на патни и дневни трошоци и трошоци за сместување 

(Прилог II.18). Во прилог на барањето се доставуваат: покана за учество на настанот, 

краток извештај за реализираните активности на лицата кои учествувале во 

патувањето, детален извештај за направените патни трошоци, оригинал карти, 

патарини, боардинг карти, фактури од хотелско сместување и останати оригинални 

документи кои се доказ за реализирано патување. Во случај кога главен координатор на 

проектот е надворешен партнер, оригиналните документи се испраќаат кај него, а до 

УКЛО администраторот се доставуваат копии од доказните документи. 

Финансискиот раководител на проектот изготвува Решение за исплата на патни 

и дневни трошоци и трошоци за сместување (Прилог II.19) со детален приказ на 

трошоците, кое го донесува Деканот/Директорот на Единицата, по претходно 

одобрување од Раководителот/локалниот раководител на проектот.  

Финансискиот раководител го доставува Решението за исплата на надоместок 

до Авторска агенција со која Универзитетот има склучено договор. По добивањето на 

фактурата, истата се доставува до архивата на Ректоратот, заедно со Барање за плаќање 

на фактура (Прилог III.1) и комплетната документација. 

 

Исплата на индиректни трошоци/останати трошоци 

 

Член 12 

Распределбата на индиректните/останатите трошоци од проектот е во 

согласност со Правилникот за реализација на проекти на УКЛО. 

Индиректните/останатите трошоци се исплаќаат во согласност со одобрените ставки во 

програмата, а на претходно Барање за исплата на индиректни/останати трошоци, 

(Прилог II.20) поднесено од Раководителот/локалниот раководител на проектот до 

Деканот/Директорот на Единицата. Финансискиот раководител на проектот изготвува 

Решение за исплата на индиректни/останати трошоци (Прилог II.21) кое го донесува 

Деканот/Директорот на Единицата, по претходно одобрување на Раководителот на 

проектот/локалниот раководител на проектот. 

За трошењето на индиректните/останатите трошоци кои согласно Правилникот 

за реализација на проекти му припаѓаат на УКЛО, надлежен е Ректорот. Решенијата за 

исплата по оваа основа се составен дел од документацијата на проектот и им се 

достапни на Раководителот/локалниот раководител на проектот и Деканот/Директорот 

на Единицата која го реализира проектот. 

Административниот дел околу исплатата на индиректните/останатите трошоци 

е обврска на Секторот за финансии, сметководство и развој на УКЛО. 

 

Сметководствена евиденција за сметките на проектите 

 

Член 13 

Сметководствена евиденција за сметките на проектите одделно за секоја сметка 

се врши во Секторот за финансии, сметководство, инвестиции и развој на УКЛО. Во 

Секторот за финансии, сметководство, инвестиции и развој на УКЛО се изготвуваат и 

поединечни годишни сметки за секој проект како и збирна годишна сметка за сите 

сметки на проекти. 

Надлежности/Одговорности 

 

Член 14 
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Раководителот/локалниот раководител на проектот е надлежен и одговорен за 

реализацијата на проектот согласно правилата на проектната програма, националното 

законодавство, потпишаниот договор за одобрување на грантот и Правилникот за 

реализација на проекти финансирани од меѓународни програми, домашни и/или 

странски институции, влади или фондови на УКЛО. 

Финансискиот раководител е надлежен за управувањето со финансиските 

средства, односно, одговорен за користењето на средствата согласно правилата на 

проектната програма, националното законодавство, потпишаниот договор за 

одобрување на грантот и Правилникот за реализација на проекти финансирани од 

меѓународни програми, домашни и/или странски институции, влади или фондови на 

УКЛО. Доколку во проектот не е назначен финансиски раководител, управувањето со 

финансиските средства, односно, одговорноста за трошењето на средствата е на 

раководителот/локалниот раководител на проектот. 

Деканите/Директорите на единиците како одговорни лица на единицата се 

надлежни за контрола на напредокот на проектите, реализацијата на активностите во 

рамките на единицата, како и одобрување на исплатите по сите трошоци на проектот, 

освен трошоците кои според Правилникот за реализација на проекти финансирани од 

меѓународни програми, домашни и/или странски институции, влади или фондови на 

УКЛО му припаѓаат на УКЛО. 

Ректорот на Универзитетот, како одговорно лице на Универзитетот, е надлежен 

за давање на согласност и поддршка за учество во проекти, (освен во случај на проекти 

за коишто договорите се потпишуваат на ниво на Единица). Тој е надлежен за 

потпишување на финансиските исплати по сите трошоци на проектот од наменската 

сметка на проектот, по претходно одобрување и доставено барање до архивата на 

Ректоратот од Деканот/Директорот на Единицата на која се реализира проектот, како и 

на одлуките/решенијата коишто произлегуваат за време на имплементација на 

проектот. Ректорот на Универзитетот дел од своите надлежности, со Овластување 

може да ги пренесе на Деканот/Директорот на Единицата на која се реализира 

проектот. 

Проректорот за наука e надлежен за контрола на реализацијата и напредокот на 

проектот согласно правилата на проектната програма, националното законодавство, 

потпишаниот договор за одобрување на грантот и Правилникот за реализација на 

проекти финансирани од меѓународни програми, домашни и/или странски институции, 

влади или фондови на УКЛО. 

Проректорот за финансии е надлежен за контрола на финансирањето, исплатите 

по сите одобрени трошоци на проектот и запазувањето на роковите за исплата, 

согласно правилата на проектната програма, националното законодавство, 

потпишаниот договор за одобрување на грантот и Правилникот за реализација на 

проекти финансирани од меѓународни програми, домашни и/или странски институции, 

влади или фондови на УКЛО. 

Раководителот на Секторот за финансии, сметководство, инвестиции и развој на 

УКЛО е надлежен за навременото обезбедување планови на сметките на проектите 

согласно годишниот и кварталните планови подготвени од Раководителот/локалниот 

раководител на проектот, контрола на финансирањето и исплатите по сите одобрени 

трошоци на проектот, како и запазувањето на роковите за исплата согласно 

Правилникот за реализација на проекти финансирани од меѓународни програми, 

домашни и/или странски институции, влади или фондови на УКЛО. 

Постапката за регистрација на проектот и отворање сметка, како и постапката 

за добивање решение за регистрација на даночен обврзник и изработка на печат на 

проектот се обврска на Секторот за финансии, сметководство, инвестиции и развој на 
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УКЛО. 

Одговорниот сметководител на УКЛО е одговорен за сметководствената 

евиденција и изготвувањето на годишните сметки за секој одделен проект и збирната 

годишна сметка за проектите на ниво на УКЛО. 

Вработените во Секторот за настава, наука и меѓународна соработка на УКЛО 

задолжени за наука и меѓународната соработка и назначените УКЛО администратори 

се надлежени за административна и логистичка поддршка на проектите. За секој 

проект се назначува УКЛО администратор, задолжен за администрирање на проектот, 

како и проверка на одлуките, договорите, барањата и решенијата за исплата на ниво на 

Универзитет, во согласност со правилата на проектната програма, националното 

законодавство, потпишаниот договор за одобрување на грантот и Правилникот за 

реализација на проекти финансирани од меѓународни програми, домашни и/или 

странски институции, влади или фондови на УКЛО. Тој е надлежен и за чувањето на 

проектната документација. 

Продеканите за меѓународна соработка/наука/настава се надлежни за 

административна и логистичка поддршка на проектите на ниво на единицата. 
 

Член 15 

 Во случај кога Универзитетот е носител на проектот, се користат истите Прилози, 

со тоа што зборовите “Декан/Директор” се заменуваат со зборот “Ректор”. 

 
Член 16 

Со влегувањето во сила на ова Упатство престанува да важи Упатството за 

реализација на проекти финансирани од меѓународни програми, домашни и/или 

странски институции, влади или фондови на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 

Битола од 30.06.2017 година.  

 
       Член 17 

Ова Упатство влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на 

Универзитетот. 

 

Ректор 
 

Проф. д-р Сашо Коруновски 
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 Врз основа на член 94 точка 43 од Законот за високото образование (Службен 

весник на РМ бр. 82/2018), Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ - Битола, на 164-та седница одржана на ден 21.09.2018 година, го донесе 

следново 

 

 

У П А Т С Т В О  

за давање поддршка при конкурирање за проекти финансирани  

од меѓународни програми, домашни и/или странски институции, влади или фондови 

на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола 

 

 

Основни одредби 

 
Член 1 

 Ова Упатство ја дефинира постапката за имплементација на Правилникот за 

реализација на проекти финансирани од меѓународни програми, домашни и/или странски 

институции, влади или фондови на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола 

(УКЛО) и на неговите единици, во делот на давање поддршка при конкурирање за 

проекти.  

 
Член 2 

 Упатството е наменето за: 

-   Раководителот /локалниот раководител на проектот 

- Ректорот на Универзитетот 

- Проректорот за наука  

- Деканите/директорите на единиците 

- Продеканот за меѓународна соработка/наука/настава 

- Секторот за настава, наука и меѓународна соработка на УКЛО 

 

 

Потребна документација за добивање поддршка 

на ниво на единица 

 
Член 3 

  За добивање поддршка на проектната апликација, апликантот/контакт лицето до 

Наставно-научен/Наставнички/Научен совет на Единицата (односно до Ректорска управа, 

во случај кога носител на проектот е Универзитетот), доставува Барање за поддршка на 

проектната апликација и назначување раководител/локален раководител на проектот 

или лице за контакт, (Прилог I.1), и во прилог на барањето доставува: 

-  пополнет формулар со резиме на проектната идеја со наслов на проектот на македонски 

и англиски јазик, општа цел и специфични цели, предвидени активности, очекувани 

резултати, целни групи, придобивки од проектните активности за Универзитетот, 

информации за контaкт лицето, партнери во проектот, информации за останати лица 



2 

 

вклучени во проектот, времетраење на проектот, предвиден буџет, потребно 

кофинансирање, и др., Прилог II.2; 

 

Најавување на проект 

 
Член 4 

 Учеството во проекти на единиците во составот на УКЛО се најавува преку Деканот/ 

Директорот на Eдиницата, врз основа на одлуки од Наставно-научен/Наставнички/Научен 

совет (согласност за учество и имплементација на проектните резултати, одлука за контакт 

лице и одлука за кофинансирање доколку истото се бара во проектот).  

Во случај кога носител на проектот е Универзитетот, одлуките од став еден ги носи 

Ректорската управа. 

 

 

Потребна документација за добивање поддршка 

на ниво на УКЛО 

 
Член 5 

 Барање за добивање писмо за поддршка на проектната апликација,(Прилог I.2), до 

Ректорот на УКЛО доставува Раководителот/локалниот раководител на проектот или 

лицето за контакт, најмалку десет (10) дена пред крајниот датум за аплицирање. Во 

исклучителни случаи, се доставува предлог-верзија на писмото за поддршка заедно со 

останатата потребна документација во предвидениот рок, со напомена дека конечната 

верзија ќе биде доставена пред самото потпишување од страна на Ректорот. Притоа 

апликантот доставува и детално објаснување за евентуалните разлики помеѓу предлог-

верзијата и финалната верзија (доколку постојат). 

 Во прилог на барањето се доставува следнава документација: 

- одлука за согласност за учество донесена од Наставно-научен/Наставнички/Научен 

совет, односно Ректорска управа (во случај кога носител на проектот е 

Универзитетот); 

- одлука за контакт лице за проектот; 

- одлука за согласност за кофинансирање донесена од Наставно-научен /Наставнички 

/Научен совет, односно Ректорска управа (во случај кога носител на проектот е 

Универзитетот); 

- пополнет формулар со резиме на проектот, Прилог II.2;  

- пополнет примерок на писмо за поддршка. 

 Во зависност од програмата во која се аплицира, може да се побараат и 

дополнителни документи. 

 
                                                                        Член 6 

 Врз основа на барањето со доставената документација, Ректорот, како законски 

застапник на Универзитетот, потпишува писмо за поддршка на проектот најдоцна во рок од 

7 дена по доставувањето на документацијата од член 5 од ова Упатство. 

Ректорот нема да го потпише писмото за поддршка на проектот, доколку 

потребната документација е нецелосна, или е доставена надвор од рокот од член 5 од овa 

Упатство. 
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                                                           Член 7 

Со влегувањето во сила на ова Упатство престанува да важи Упатството за давање 

поддршка при конкурирање за проекти финансирани од меѓународни програми, домашни 

и/или странски институции, влади или фондови на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ - Битола од 30.06.2017 година 

                                                                  Член 8 
Ова Упатство влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на 

Универзитетот.    

         

 

 

 

 

 

                                                                                                      Ректор 

       Проф.  д-р Сашо Коруновски 
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Врз основа на член 94 точка 43 од Законот за високото образование (Службен 

весник на РМ бр. 82/2018), Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ - Битола, на 164-та седница одржана на ден 21.09.2018 година, го донесе 

следново 

 

 

У П А Т С Т В О  

за проверка и плаќање на фактури при реализација на 

 проекти финансирани од меѓународни програми, 

домашни и/или странски институции, влади или фондови 

на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола 

 

Основни одредби 

 

Член 1 

 Ова Упатство го дефинира начинот на проверката, потребните документи и 

исплатата на фактурите при реализацијата на проектите финансирани од меѓународни 

програми, домашни и/или странски институции, влади или фондови што се 

реализираат на Универзитетот „Св. Климент Охридски”- Битола (УКЛО) и на неговите 

единици.  

 

Член 2 

 Ова Упатство е наменето за: 

 Раководителот/локалниот раководител на проектот 

 Ректорот на Универзитетот 

 Проректорот за наука  

 Проректорот за финансии 

 Деканите/директорите на единиците 

 Раководителот на Секторот за финансии, сметководство, инвестиции и развој во 

Ректоратот на УКЛО 

 Одговорен сметководител во Ректоратот на УКЛО 

 УКЛО администраторот  

 

Член 3 

Набавките на стоки, услуги или работи за потребите на проектите се 

спроведуваат во согласност со член 9 од Упатството за реализација на проекти 

финансирани од меѓународни програми, домашни и/или странски институции, влади 

или фондови на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и Законот за јавни 

набавки.  

При реализацијата на набавките Раководителот/локалниот раководител на 

проектот е должен сите набавки да ги планира, спроведе и реализира во согласност со 

расположливите средства во буџетот на проектот. 

 

 

Инструкција за изготвување на фактура 

 

Член 4 
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Раководителот на проектот има обврска да им даде инструкции на 

добавувачите на стоки, услуги или работи за проектот како да бидат изготвени и 

доставени фактурите. 

Фактурите треба да бидат насловени со: 

• Името на проектот на македонски јазик под кое е регистриран 

проектот во СЕП, а под името на проектот да се наведе 

• Универзитет „Св. Климент Охридски” во Битола, бул. 1 ви Мај бб, 

Битола. 

 

 Фактурите треба да бидат изготвени во оригинален примерок и издадени од 

Управата за јавни приходи во согласност со Законот за данокот на додадена вредност, 

освен за пратките со брза пошта, режиски трошоци и др. набавки за кои не се 

искажува данокот на додадена вредност. 

 Фактурите за сите набавки треба да бидат доставени до Единицата за која се 

однесува соодветната набавка, односно до УКЛО кога Универзитетот е носител на 

проектот. 

 

Барање за исплата на фактура 

 

Член 5 

 По извршената набавка, комплетирање на документацијата и утврдување на 

исправноста и соодветноста на набавката, Раководителот на проектот/локалниот 

раководител на проектот изготвува Барање за плаќање на фактура (Прилог III.1). 

Барањето треба да ги содржи следните податоци и документи: 

• името на проектот, 

• назив на Единицата 

•  предметот на набавката, 

• видот на постапката на набавката, 

• бројот и датумот на договорот, 

• името на добавувачот 

• бројот и датумот на фактурата, 

• информација дали фактурата е дел од договорот или е целосно 

исполнување на договорот, 

• ставката од буџетот на Проектот од која ќе се изврши исплатата, 

• оригинална фактура и оригинални пропратни документи (испратница, 

приемница, работен налог, записник за реализирана услуга/работа, 

Решение за исплата на надомест и договор за исплата со авторската 

агенција кога се исплатува преку авторска агенција, и др.) 

 Барањето со фактурата и комплетната пропратна документација, заради 

извршување на плаќањето на истата, Раководителот/локалниот раководител на 

проектот го доставува до Секторот за финансии, сметководство, инвестиции и развој 

на Ректоратот преку архивата на ректоратот. 

Роковите за доставување на наведената документација треба да се во согласност 

со роковите за плаќање дефинирани во договорите за јавни набавки. 

Проверка и плаќање на фактура 

Член 6 

 Примените документи од архивата се доставуваат  до УКЛО администраторот. 
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 УКЛО администраторот ја проверува комплетноста и исправноста на 

документите приложени со барањето, а во согласност со Упатството за реализација на 

проекти финансирани од меѓународни програми, домашни и/или странски институции, 

влади или фондови на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. 

 По утврдената исправност на фактурата, комплетната документација се 

доставува до одговорниот сметководител во Секторот за финансии, сметководство, 

инвестиции и развој, кој ја проверува документацијата во согласност со Законот за 

сметководство за буџетите и буџетските корисниции ги проследува до Раководителот 

на Секторот за финансии, сметководство, инвестиции и развој на Ректоратот. 

 Раководителот на Секторот за финансии, сметководство, инвестиции и развој 

на Ректоратот проверената комплетна документација ја проследува до Проректорот за 

финансии и развој за одобрување. 

 По извршеното одобрување комплетната документација, заедно со 

подготвениот налог за плаќање се доставува до Ректорот и се врши плаќањето. 

 

Член 7 

Со влегувањето во сила на ова Упатство престанува да важи Упатството за 

проверка и плаќање на фактури при реализација на проекти финансирани од 

меѓународни програми, домашни и/или странски институции, влади или фондови на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола од 30.06.2017 година. 

 

Член 8 

Ова Упатство влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на 

Универзитетот.  

 

 

      

             Ректор 

       Проф. д-р Сашо Коруновски 

 


