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Врз основа на член 52 став 1 алинеа 33, во врска со член 18 од Законот за високото
образование („Службен весник на РМ“ 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 и 120/2016), Универзитетскиот
сенат на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, на 154-та седница одржана на
ден 30.06.2017 година, го донесе следниoв

ПРАВИЛНИК
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 избрани во наставно –
научни звања преку единицата и Универзитетот (во натамошниот текст: носител на
проект).
Член 4
Раководител на проектот е лице кое ја подготвува проектната апликацијата 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,.
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Раководител/локален раководител на проектот се избира со одлука на Ректорска
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 Наставнонаучен/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 на Наставнонаучен/Наставнички /Научен совет на единицата.
Раководителот/локалниот раководител на проектот, задолжително е член на
академскиот кадар на УКЛО вработен во редовен работен однос
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 Наставнонаучен/Наставнички/ Научен совет на единицата (одлука за согласност за учество во
проект и одлука за кофинансирање).
Учеството во проекти на Универзитетот, најавува раководителот/локалниот
раководител или лицето за контакт на проектот со доставување барање до ректорот на
УКЛО. Oдлука за согласност за учество во проект и одлука за кофинансирање 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
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
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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.
Раководител/локален раководител на проектот се избира со одлука на Ректорска
управа, во случај кога Универзитетот е носител 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.
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 став 2 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 проектотединицата
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
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
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обврзник, коешто го издава Министерството за финансии, Управата за јавни приходи како
и за изработка на печат за проектот.
Распределба на административните и финансиските обврски
поврзани со проектот
Член 9
Проектот научно и стручно се подготвува и се реализира на единицата на
Универзитетот, односно на Универзитетот, кога Универзитетот аплицира самостојно за
проектот.
Финансиската и админситративната работа на проектот се остварува на ниво на
единицата и на ниво на Ректоратот на Универзитетот.
Член 10
На ниво на Ректоратот на Универзитетот, во смисла на член 9, 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 и исплата на фактури;
- проверка и исплата на патни, дневни и други трошоци;
- проверка и исплата на решенија по различни основи согласно проектната
програма (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.);
- проверка и исплата на решенија за индиректни трошоци/останати трошоци;
- 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 – страницата на Универзитетот.
Потребните податоци за реализиација на одделни активности од став 1 од овој
член, се поднесуваат на обрасци пропишани од ректорот на Универзитетот.
Член 11
На ниво на единица на Универзитетот, во смисла на член 9, став 2 од овој
Правилник, се остварува:
- изготвување апликација за конкурирање за проект;
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-

изготвување одлуки за согласност за учество 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 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 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;
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 12
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 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, а истата се
реализира во согласност со важечките процедури на Министерството за финансии и
трезорското работење на Република Македонија.
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Член 13
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 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, а истата се
реализира во согласност со важечките процедури на Министерството за финансии и
трезорското работење на Република Македонија.
Член 14
Раководителот/локалниот раководител е должен да поднесува периодични
извештаи до деканот/директорот на единицата и ректорот согласно пропозициите на
проектот.
Покривање трошоци
Член 15
За реализација на активностите од член 10 од овој Правилник се издвојуваат
средства во висина од 50% од вкупната вредност на средствата на проектот наменети за
индиректни трошоци/останати трошоци.
Реализацијата на активностите од член 11 од овој Правилник ќе се уреди со
нормативен акт на надлежен орган на единицата.

Завршни одредби
Член 16
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 17
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.
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Член 18
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 19
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на
Универзитетот.
Ректор
Проф.д-р Сашо Коруновски

8

Врз основа на член 53 став 2, 52 став 1 алинеа 33, во врска со член 18 од Законот за
високото образование („Службен весник на РМ“ 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 и 120/2016), Универзитетскиот сенат
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, на 154-та седница одржана на ден
30.06.2017 година, го донесе следнoво
УПАТСТВО
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 раководителот/локалниот раководител на проектот или конткт лицето,
партнери во проектот, информации за останати лица вклучени во проектот, времетраење на
проектот, предвиден буџет, потребно кофинансирање;
- пополнет примерок на писмо за поддршка.
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Највување на проект
Член 4
Учеството во проекти на единиците во составот на УКЛО се најавува преку
деканот/директорот на единицата, врз основа на одлуки од Наставно-научен
/Наставнички/Научен совет (согласност за учество и имплементација на проектните
резултати и одлука за кофинансирање).
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) во која е назначен и раководител/локален раководител на проектот
или лице за контакт на 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;
- 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.
Член 7
Ова Упатство влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на
Универзитетот.
Ректор
Проф.д-р Сашо Коруновски
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Прилог I.1
До Наставно-научен/Наставнички/Научен совет на
____________________________________________
(име на единицата)
Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола

Предмет: Барање за добивање поддршка на проектна апликација и назначување
раководител/локалеn раководител на проектот или лице за контакт

На повикот за аплицирање на проекти од програмата____________________од
(име на програмата)

_______________________год. _______________________________________ ќе
(дата на објавување на повикот)

(име на апликантот)

аплицира со проектот:

(наслов на проектот и акроним на македонски јазик)
(наслов на проектот и акроним на англиски јазик)

Ве молaм да дадете поддршка за конкурирање за горенаведениот проект и назначите
раководител/локален раководител или контакт лице за истиот.
Во прилог на барањето ги доставувам следните документи:
- пополнет формулар со резиме на проектната идеја
- пополнет примерок на писмо за поддршка.

Дата на поднесување на барањето:

Подносител на барањето:
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Прилог I.2
До Ректорот на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола

Предмет: Барање за добивање писмо за поддршка на проектна апликација

На повикот за аплицирање на проекти од програмата____________________од
(име на програмата)

_______________________год. __________________________ факултет/институт
ќе
(дата на објавување на повикот)

(име на единицата)

аплицира со проектот:

(наслов на проектот и акроним на македонски јазик)
(наслов на проектот и акроним на англиски јазик)

Ве молиме да дадете поддршка за конкурирање за горенаведениот проект.
Во прилог на барањето ги доставуваме следниве документи:
-

одлука за согласност за учество донесена од Наставно-научен/Наставнички/Научен
совет на единицата (односно Ректорска управа)*;
одлука за согласност за кофинансирање донесена од Наставно-научен/Наставнички
/Научен совет на единицата, (односно Ректорска управа)*;
пополнет формулар со резиме на проектот;
пополнет примерок на писмо за поддршка.

Дата на поднесување на барањето:
Раководител/локален раководител на проектот

*да се одбере една од двете опции

Декан
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Врз основа на член 52 став 1 алинеа 33, во врска со член 18 од Законот за
високото образование („Службен весник на РМ“ 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 и 120/2016),
Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, на 154-та
седница одржана на ден 30.06.2017 година, го донесе следнoво

УПАТСТВО
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 Наставнонаучен/Наставнички/Научен совет на единицата.
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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), копија од проектната апликација и копија од договорот.
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 приложена 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 вработен во редовен работен однос. 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 во редовен работен однос).
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 програмата 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 согласно 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
архивата на УКЛО, кој подготвува Решение за трансфер на средства на партнерите
(Прилог II.6) кое го донесува ректорот.
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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.
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.7).
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
донесување Одлука за јавна набавка (Прилог II.8) 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
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(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.9), до УКЛО администраторот назначен за дадениот проект преку архивата
на Ректоратот на УКЛО. По проверката на барањето, УКЛО администратор изготвува
Решение за исплата на надоместок, (Прилог II.10) кое го донесува ректорот, по
претходно одобрување од раководителот/локалниот раководител на проектот и
деканот/ директорот на единицата.
Административниот дел околу исплатата на надоместокот е обврска на
Секторот за финансии, сметководство, инвестиции и развој на УКЛО.

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 во
странство - за патување во странство (Прилог II.11) 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 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.12). 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.
УКЛО администраторот изготвува Решение за исплата на патни и дневни
трошоци и трошоци за сместување (Прилог II.13) со детален приказ на трошоците,
кое го донесува ректорот, по претходно одобрување од раководителот/локалниот
раководител на проектот и деканот/директорот на единицата.
Административниот дел околу исплатата на патните трошоци е обврска на
Секторот за финансии, сметководство, инвестиции и развој на УКЛО.
Исплата на индиректни трошоци/останати трошоци
Член 12
Распределбата на индиректните/останатите трошоци од проектот е согласно
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.14) поднесено од
раководителот/локалниот раководител на проектот до УКЛО администраторот. УКЛО
администраторот изготвува Решение за исплата на индиректните/останатите
трошоци (Прилог II.15) кое го донесува ректорот, по претходно одобрување на
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раководителот на проектот/локалниот раководител на проектот и деканот/директорот
на единицата.
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
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, по претходно
одобрување од деканот/директорот на единицата на која се реализира проектот, како и
на одлуките/решенијата коишто произлегуваат за време на имплементација на
проектот.
Проректорот за наука e надлежен за контрола на реализацијата и напредокот на
проектот согласно правилата на проектната програма, националното законодавство,
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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
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.
Секторот за настава, наука и меѓународна соработка на УКЛО е надлежен 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,
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. Тој е надлежен и за чувањето на проектната
документација.

Член 15
Ова Упатство влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на
Универзитетот.

Ректор
Проф.д-р Сашо Коруновски
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Прилог II.1
Дo Ректорот
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола

Предмет: Барање за отварање сметки и регистрација на проектот

Врз основа на договорот бр.____________________ за проектот:

(наслов на проектот и акроним на македонски јазик)
(наслов на проектот и акроним на англиски јазик)

Ве молиме да спроведете постапка за отвoрање денарска/девизна сметка* и регистрација на
проектот
Во прилог на барањето ги доставуваме следните документи:
1. Резиме на проектот
2. Копија од проектната апликација
3. Копија од договорот

Дата на поднесување на барањето:

Раководител/локален раководител на проектот

Декан

* Доколку нема потреба од отвoрање девизна сметка, во барањето таа се исклучува
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Прилог II.2

РЕЗИМЕ
за проекти финансирани од меѓународни програми, странски и/или
домашни институции, влади или фондови
Програма на која се аплицира
Наслов на проектот со
акроним
(на македонски јазик)
Наслов на проектот со
акроним
(на англиски јазик)
Општа цел
Специфиични цели
Предвидени активности
Очекувани резултати
Целни групи
Придобивки од проектните
активности за УКЛО
Информации за единицата
(име на единицата, име и презиме
на одговорното лице,
телефон, e-mail)

Информации за
раководителот/локалниот
раководител или контакт
лицето
(институција, име и презиме,
телефон, e-mail)

Партнери во проектот
(институција, име и презиме на
контакт лицето, телефон, e-mail

Информации за останати лица
од УКЛО вклучени во
проектот (име и презиме,
единица, телефон, e-mail)

Времетраење
Вкупен буџет на проектот
Вкупен буџет за
единицата/УКЛО и буџет по
ставки за финансирање
Дали се бара кофинансирање
и во кој износ
Прилози:

•
•
•

Одлука за согласност за учество
донесена од ННС/НС
Пополнето писмо за поддршка
(mandate, letter of endorsement, ...)
Одлука за согласност за
кофинансирање донесена од ННС/НС

21
Прилог II.3

Образец: НИПАКС–ЦДАД 2.1 МК

Б А Р А Њ Е
за регистрирање на проект
во Централната база на податоци за странска помош (CDAD)
при Владата на Република Македонија
датум:__ / __ / _____
/назив на проектот на македонски јазик/
/назив на проектот на англиски јазик/

финансиран од1: Европска Унија
Со ова, бараме од Секретаријатот за европски прашања - Сектор за координација на ЕУ фондови и друга
странска помош, при Владата на Република Македонија, да го регистрира горенаведениот проектво
Централната база на податоциза странска помошна Владата на Република Македонија (CDAD) и соодветно
да издаде Потврда - согласно Член 2 став 2 од 'Правилникот за начинот на спроведување на даночното
ослободување од плаќање на данок на додадена вредност на промет на добра и услуги наменети за
реализација на проект кој е финансиран со парични средства добиени врз основа на договор за донација
склучен помеѓу Република Македонија и странски донатор во кој е предвидено дека со добиените парични
средства нема да се плаќаат даноци' на Министерството за финансии, со бр. 20-21842/1 од 27 јуни 2014
година, објавен во 'Службен весник на РМ' бр. 98/2014 од 30 јуни 2014 година, како и согласно Член 3 став 1
од 'Правилникот за начинот на спроведување на ослободување од плаќање на увозни давачки, данок на
додадена вредност и акцизи при увоз на добра - стоки наменети за реализација на проект кој се финансира
со парични средства добиени врз основа на договор за донација, склучен меѓу Република Македонија и
странски донатори, во кој договор е предвидено дека со добиените парични средства нема да се плаќаат
увозни давачки, даноци и акцизи како и формата и содржината на Барањето за остварување на
ослободувањето како и потребната документација'на Министерството за финансии бр. 20-21843/1 од 27 јуни
2014 година, објавен во 'Службен весник на РМ' бр. 98/2014 од 30 јуни 2014 година,и согласно договорот
помеѓу Владата на Република Македонија и Европска Унијаод ____________година, во кој стои одредбата дека
донираните средства не можат да се користат за плаќање на јавни давачки во Република Македонија.

∗

1. Основни параметри на проектот

(ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ПОПОЛНУВА)

1.1. вкупен износ на проектот** :_______валута: EUR
1.2. датум на започнување: ______ датум на завршување: ______
1.3. референтен број / ознака на проектот (ако е применливо) :
___________

2. Податоци за донаторот

1
(ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ПОПОЛНУВА)

ДОНАТОР 1.
називнадонаторот:
адреса (седиште) :
телефон:факс:
одговорнолице:

1

e-mail:

∗

Поднесувачот на барањето изјавува дека сите податоци се вистинити. За секоја промена во информациите за проектот, поднесувачот на
барањето се обврзува да го информира Секторот за координација на ЕУ Фондови и друга странска помош при Секретаријатот за европски
прашања во Владата на Република Македонија (СЕП-СКСП).

**Под Вкупен износ на проектот се подразбира финансискиот износ на проектот кој е покриен од странската донација/финансиска
распределба, без износот на национално/буџетско/сопствено кофинансирање (ова не важи за Проекти од ИПА К.1 - ТАИБ, ИПА K.3 и ИПА К.4
кои се спроведуваат во децентрализиран систем : кај ваквите проекти, се наведува целиот износ, вклучувајќи го и националното
кофинансирање).

1

Во случај да има два или повеќе донатори, се наведуваат сите донатори, а во Табелата бр.2 се пополнуваат соодветен број на табели со
податоци за секој од тие донатори (во таков случај, Ве молиме копирајте ја Табелата бр.1 повеќе пати, со наслов Донатор 2., Донатор 3. ... и
т.н.).
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функција:
адреса за контакт:
телефон:факс:

оддел:
e-mail:
(прод.на следна страница)

3. Податоци за спроведувачот (Имплементатор) на проектот

3
(ЗАДОЛЖИТЕЛНО

СЕ ПОПОЛНУВА ВО ЦЕЛОСТ)

СПРОВЕДУВАЧ 1.

3

назив на спроведувачот:
адреса (седиште):
единствен даночен број - ЕДБ (VATregistrationnr.) :
телефон:
e-mail:
факс:
име на лице назначено како одговорноза спроведување на проектот (Тим лидер) :
функција:
адреса (седиште):
телефон:
факс:

oддел:
e-mail:

2

4. Податоци за корисникот / корисниците

(ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ПОПОЛНУВА ВО ЦЕЛОСТ)

К О Р И С Н И К 1.

2

назив на корисникот:
износ на проектни средства предвидени за овој Корисник : _______валута: евра
адреса (седиште) :
единствен даночен број - ЕДБ (VAT registrationnr.):
телефон:
e-mail:
факс:
одговорно лице:
функција:
оддел:
адреса за контакт:
телефон:
e-mail:
факс:

5. Во прилог на ова Барање, доставуваме(ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ДОСТАВУВААТ СЛЕДНИВЕ ДОКУМЕНТИ):
5.1. Копија од договоротза донација/финансирање, склучен помеѓу корисникот или субјектот за
спроведување на проектот (спроведувачот), и странскиот донатор (или негов овластен претставник), и
од сите евентуални Анекси кон тој договор.
5.2. Копија од целокупната проектна документација (или проектно резиме + буџет, доколку се работи за
големи инфраструктурни проекти со многу обемна проектна документација).
5.3. Список* со сите долгорочни странски експерти, кои се (или ќе бидат) ангажирани во проектот.
* -доколку е применливо.

3

под Спроведувач (Имплементатор) на проектот, се подразбираинституцијата која ја има одговорноста за спроведувањето на
Проектот/Донацијата, како и лицето задолжено како одговорно лице за тој Проект / Донација).
ПОЈАСНУВАЊЕ: во случај да постојат две или повеќе институции кои го спроведуваат Проектот, се пополнуваат соодветен број на табели од
Табелата бр.3, со податоци за секоја од институциите-спроведувач (односно, во тој случај Ве молиме копирајте ја Табелата бр.3 повеќе пати,
со наслов Спроведувач2., Спроведувач3. ... и т.н.).

2

под Корисник/Корисници на проектот, се подразбира/атинституцијата/ите која/кои е/се краен примател на помошта/донацијата која е
предмет на дадениот проект, но и сите други вклучени институции за кои е предвидено да спроведуваат набавки во рамките на проектот /
донацијата (односно можно е да се наведат повеќе Корисници на проектот).
ПОЈАСНУВАЊЕ: во случај да постојат два или повеќе Корисници на проектот (на пр. повеќе Проектни Партнери), се пополнуваат соодветен
број на табели од Табелата бр.4, со податоци за секој од корисниците (односно, во тој случај Ве молиме копирајте ја Табелата бр.4 повеќе
пати, со наслов Корисник 2., Корисник 3. ... и т.н.).
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___________________
име и презиме на овластеното лице

Ректор
функција на овластеното лице
печат на проектот:

_______________________
потписнаовластенотолице
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Прилог II.4
До Деканот/Директорот на ______________
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола*
До Ректорот на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола*

Предмет: Барање за вклучување надворешни учесници

За успешна реализација на проектните активности, а врз основа на Договорот
бр.____________________ за проектот:

(наслов на проектот и акроним на македонски јазик)
(налов на проектот и акроним на англиски јазик)

Ве молам да дозволите единицата да спроведе постапка за вклучување надворешни учесници,
којашто е неопходна за успешна реализација на активностите во рамките на горенаведениот
проект.
Во прилог на барањето ги доставувам следниве документи:
1. Образложение на потребата за вклучување на ____________надворешни учесници
(број на учесници)

2.
3.
4.
5.
6.

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
Период на ангажирање

Дата на поднесување на барањето:

Раководител/локален раководител на проектот

*Да се избере една од двете опции согласно Правилникот
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Прилог II.5
До Ректорот на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола

Предмет: Барање за трансфер на парични средства на партнерите во проектот

Во согласност со договорот за распределба на буџетот на проектот
(наслов на проектот и акроним на македонски јазик)
(наслов на проектот и акроним на англиски јазик)

потребно е да се изврши трансфер на парични средства од ставката _______________
на проектот во вкупен износ од __________, односно во поединечни износи на
следните партнери:
1.
На _________________________________________________________________
износ ____________________;
2.
На __________________________________________________________________
износ ____________________;
3.
На __________________________________________________________________
износ ____________________;

Ве молиме да го одобрите трансферот на средства.

Дата на поднесување на барањето:

Раководител/локален раководител на проектот

Декан

26
Прилог II.6
Врз основа на правилата на проектот ____________________________________,
(број на договорот)

и Правилникот за реализација на проекти финансирани од меѓународни програми, домашни
и/или странски институции, влади или фондови на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола, донесен од Сенатот на Универзитетот, (одлука на Сенат бр. 14-951/3 од 30.06.2017 год.)
се донесува следното
РЕШЕНИЕ
за трансфер на средства на партнерите на Проектот
Во согласност со договорот за распределба на буџетот на проектот
(наслов на проектот и акроним на македонски јазик)
(наслов на проектот и акроним на англиски јазик)

помеѓу партнерите учесници во проектот, да се префрлат парични средства во вкупен износ од
___________, односно во поединечни износи на следниве партнери:
1.
На _________________________________________________________________
износ ____________________;
2.
На __________________________________________________________________
износ ____________________;
3.
На __________________________________________________________________
износ ____________________;
Трансферот на средствата да се изврши врз основа на податоците доставени од
страна на раководителот/локалниот раководител на проектот во барањето за трансфер на
средства на партнерите на проектот.
Образложение
Врз основа на барањето на раководителот на проектот бр._________ за трансфер на
парични средства на партнерите на проектот, согласно правилата на проектот, да се изврши
трансферот како што е наведено во диспозитивот на ова решение.
По еден примерок од ова решение да се достави до раководителот/локалниот
раководител на проектот, Секторот за финансии, сметководство, инвестиции и развој на УКЛО
и архивата на ректоратот на УКЛО.
Дата на поднесување на барањето:
Изработил: Финансов раководител на проектот
Контролирал:
УКЛО администратор
Раководител на сектор за финансии
Проректор за наука
Проректор за финансии
Одобрил:
Раководител/локален раководител на проектот
Декан

Ректор
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Прилог II.7

До Деканот/Директорот на ___________________
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола*
До Ректорот на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола*

Предмет: Барање за набавка на стоки/услуги/работи

За имплементација на Грант Договорот бр. __________ од _____ год., за проектот

(наслов на проектот и акроним на македонски јазик)
(наслов на проектот и акроним на англиски јазик)

потпишан помеѓу ___________ и ______ одобрен во проектната програма________,
потребно е да се изврши набавка на следните стоки/услуги/работи* :
______________________________________________________________________________
За набавката на ________, според одобрената Спецификација на буџетот на проектот,
предвиден е буџет од __________ денари или во евра __________.

Дата на поднесување на барањето:

Раководител/локален раководител на проектот

*Да се избере опцијата што се набавува

Декан
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Прилог II.8

До Деканот/Директорот на ___________________
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола*
До Ректорот на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола*

Предмет: Барање за донесување Одлука за јавна набавка

За имплементација на Грант Договорот бр. __________ од _____ год., за проектот

(наслов на проектот и акроним на македонски јазик)
(наслов на проектот и акроним на англиски јазик)

потпишан помеѓу ___________ и ______ одобрен во проектната програма________,
потребно е да се донесе Одлука за јавна набавка на:
______________________________________________________________________________
За јавната набавка на ________, според одобрената Спецификација на буџетот на
проектот, предвиден е буџет од __________ денари или во евра __________.

Дата на поднесување на барањето:
Раководител/локален раководител на проектот

*Да се избере една од двете опции

Декан

До Ректорот
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола

(наслов на проектот и акроним на англиски јазик)

(наслов на проектот и акроним на македонски јазик)

(ден/месец/година)

Име и презиме

Активност*

Време на
ангажираност
(ден/час)**

Цена за
(ден/час)***

евра

денари

Вкупен износ

Персонален
данок

Вкупно за
исплата

Одобрил: Раководител/локален раководител на проектот

Изработил: Финансиски раководител на проектот

Декан

Реализираните активности на лицата наведени во Табелата се дадени во прилог, во форма на обрасци за евиденција (Time sheets)
Исплатата на надоместоците треба да се изврши во бруто износ од ставката______________________ на Проектот.
Дата на поднесување на барањето:

Курс на еврото: 1 евро =________ денари
*Да се наведе редниот број на активноста наведена во договорот за грантот за финансирање на проектот
**Да се остави само онаа мерна единица која е содржана во грантот за финансирање на проектот
*** Да се користи курсот на еврото според договорот за грантот за финансирање

Ред.
Бр.

Ве молиме да одобрите исплата на надоместоците на лицата за реализираните активности согласно правилата на проектот,
според приложениот преглед:

(ден/месец/година)

од Програмата _________________________________________, лицата наведени во табелета подолу, беа ангажирани во
реализација на проектните активности во период од _____________ до _____________ година.

Во рамките на проектот

Предмет: Барање за исплата на надоместок на лица ангажирани во проект

Прилог II.9
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На лицата, учесници во Проектот

(наслов на проектот и акроним на англиски јазик)

(наслов на проектот и акроним на македонски јазик)

Име и Презиме

Активност*

Време на
ангажираност
(ден/час)**

Цена за
(ден/час)***

(ден/месец/година) (ден/месец/година)

Персонален
данок

Вкупниот бруто износ на надоместокот искажан во денари да се исплати од ставката______________________ на проектот.

Вкупен бруто износ
евра
денари

Вкупно за
исплата

Одобрил:

Изработил:
Контролирал:

Финансов раководител
УКЛО администратор
Раководител на сектор за финансии
Проректор за наука
Проректор за финансии
Раководител/локален раководител
Декан

Ректор

правилата на проектот, им се исплатува надоместок во нето износ во денари како што е наведено во диспозитивот на ова решение.
По еден примерок од ова решение да се достави до раководителот на проектот, Секторот за финансии, сметководство, инвестиции и развој и
архивата на Ректоратот на УКЛО.

(ден/месец/година) (ден/месец/година)

Образложение
Врз основа на барањето на раководителот/локалниот раководител на проектот бр_________________ за исплата на надоместок на
именуваните, ангажирани во реализацијата на наведените проектни активности во периодот од ___________ до __________ година, согласно

2.

Курс на еврото: 1 евро = ________ денари
*Да се наведе редниот број на активноста наведена во договорот за грантот за финансирање на проектот
**Да се остави само онаа мерна единица која е содржана во грантот за финансирање на проектот
*** Да се користи курсот на еврото според договорот за грантот за финансирање

Ред.
Бр.

при
Универзитетот
Св.
“Климент Охридски” – Факултет/Институт _______________________________за извршените проектни
активности наведени во табелата подолу во периодот од __________ до__________ година да му се исплати надоместок во износ:

1.

РЕШЕНИЕ
за исплата на надоместок

меѓународни програми, домашни и/или странски институции, влади или фондови на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, одобрено од
Сенатот на Универзитетот, (одлука на Сенат бр. 14-951/3 од 30.06.2017 год.) се донесува следното

(број на договорот на проектот)

Прилог II.10
Врз основа на правилата на проектот ____________________________________, и Правилникот за реализација на проекти финансирани од
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Прилог II.11

До Деканот/Директорот на ___________________
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола*
До Ректорот на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола*

Предмет: Барање за добивање Решение за службено патување

За имплементација на Грант Договорот за проектот
(наслов на проектот и акроним на македонски јазик)
(наслов на проектот и акроним на англиски јазик)

од ______________ год, потпишан помеѓу ___________ и ______ одобрен во проектната
програма________, потребно е да се реализира службено патување во ________ во
периодот од _______ до____, за следните лица:
1.
2. …
Патувањето ќе се реализира со ____________________.
(да се наведе видот на превозот)

За патните трошоци, дневните трошоци и сместувањето, според Спецификацијата на
буџетот на проектот, предвиден е буџет од ____________ денари или во евра __________.
Прилог:
-

Изјава за причините за патувањето
Покана од организаторот

Дата на поднесување на барањето:

Раководител/локален раководител
на проектот

*Да се одбере една од двете опции

Ред.
бр.

Ред.
бр.

До Ректорот
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

(наслов на проектот и акроним на англиски јазик)

(наслов на проектот и акроним на македонски јазик)

(ден/месец/година)

Активност*

Име и Презиме

Активност*

Дневни трошоци

Име и Презиме

Вид на
превоз

Дата на враќање
(час/ден/година)

Дата на
враќање
(час/ден/
година)

Дата на поаѓање
(час/ден/година)

Дата на
поаѓање
(час/ден
/година)

Број на
дневниц
и

Бр.на
км

Износ на
дневница

Паричен
износ по км

Вкупен бруто износ
евра**
денари

Вк. бруто износ
евра**
денари

Ве молиме да одобрите исплата на патни и дневни трошоци и трошоци за сместувањена лицата наведени во
табелите подолу, согласно правилата на проектот, според приложениот преглед:
Патни трошоци

(ден/месец/година)

ПД

ПД

Вкупно за
исплата

Вк. за
исплата

од Програмата _________________________________________, лицата наведени во табелета подолу, реализираа
патување во____________ во периодот од ______________ до ______________ година.

Во рамките на Проектот

Предмет: Барање за исплата на патни, дневни трошоци и трошоци за сместување на лица ангажирани во Проект

Прилог II.12
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Име и
Презиме

Активност*

Дата на поаѓање
(час/ден/година)

Дата на враќање
(час/ден/година)

Број на
ноќевања

Паричен
износ по
ноќевање

Вкупен бруто
износ
евра** денари

ПД

Вкупно
за
исплата

Одобрил: Раководител/локален раководител на проектот

Изработил: Финансиски раководител на проектот

Дата на поднесување на барањето:

Декан

Прилози:
- Покана за учество на настанот
- Краток извештај за реализираните активности на лицата наведени во Табелата
- 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 оригиналите треба да се испратат до главниот раководител на
проектот, се доставуваат копии)

Исплатата на патните и дневните трошоци и трошоци за сместување треба да се изврши во бруто износ од
ставката______________________ на проектот.

Курс на еврото**: 1 евро = ________ денари
*Да се наведе редниот број на активноста наведена во договорот за грантот за финансирање на проектот
** Да се користи курсот на еврото според договорот за грантот за финансирање

Ре
д.
Бр.

Трошоци за сместување

33

34
Прилог II.13
Врз основа на правилата на проектот ____________________________________,
(број на договорот)

и Правилникот за реализација на проекти финансирани од меѓународни програми, домашни и/или
странски институции, влади или фондови на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, одобрено
од Сенатот на Универзитетот, (одлука на Сенат бр. 14-951/3 од 30.06.2017 год.) се донесува следното
РЕШЕНИЕ
за исплата на патни, дневни трошоци и трошоци за сместување
1.

На лицата______________________________________________, учесници во проектот
(име и презиме)

(наслов на проектот и акроним на македонски јазик)
(наслов на проектот и акроним на англиски јазик)

при
Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ – Битола
– Факултет / Институт
_____________________________________________________________________
за извршеното службено патување во ___________________________
(град , држава)

да му/и се исплати нето износ во валута ______________ и денари___________ на име вкупни
патни, дневни трошоции трошоци за сместување.
2.
Патните, дневните трошоци и трошоците за сместување, да се исплатат од ставката
патни,
дневни
трошоци
и
трошоци
за
сместување,
од
сметката
на
проектот______________________________________,
Образложение
Учесникот __________________________________ во проектот во периодот од
___________ до __________ престојуваше во ____________________________ со задача
___________________________________________________________. Според пресметката на
направените трошоци за извршеното патување, вкупните патни, дневни трошоци и трошоци за
патување изнесуваат во валута _______________ и денари ____________.
По еден примерок од ова решение да се достави до учесникот,
раководителот/локалниот раководител на проектот, сметководството и архивата на Ректоратот
на УКЛО.
Прилог:
Извештај за реализираните активности на лицето
Детален извештај за направените патни трошоци (преземено од Прилог II.12)
Оригинал карти, патарини, фактури од хотелско сместување и останати оригинални документи
кои се доказ за реализирано патување. Во случај кога оригиналите треба да се испратат до
главниот раководител на проектот, се доставуваат копии.
Изработил:
Финансов раководител на проектот
Контролирал:
УКЛО администратор
Раководител на сектор за финансии
Проректор за наука
Проректор за финансии
Одобрил:
Раководител/локален раководител на проектот
Декан

Ректор
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Прилог II.14

До Ректорот
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола
Предмет: Барање за исплата на индиректни/останати трошоци

Врз основа на договорот бр.____________________ за проектот:

(наслов на проектот и акроним на македонски јазик)
(наслов на проектот и акроним на англиски јазик)

Ве молиме да спроведете постапка за исплата на индиректните/останатите
трошоци наведени подолу, неопходни за реализација на активностите во
рамките на горенаведениот проект. Во прилог на барањето ги доставуваме
следните доказни документи:
1.
2.
3.
Дата на поднесување на барањето:

Раководител/локален раководител на проектот

Декан

(наслов на проектот и акроним на англиски јазик)

(наслов на проектот и акроним на македонски јазик)

(налов на проектот и акроним на англиски јазик)

(наслов на проектот и акроним на македонски јазик)

За реализација на активностите во рамките на проектот

Вкупниот износ на индиректните трошоци да се исплати од ставката______________________ на проектот.

Одобрил:

Изработил:
Контролирал:

УКЛО администратор
Раководител на сектор за финансии
Проректор за наука
Проректор за финансии
Раководител/локален раководител на проектот
Декан

Финансов раководител на проектот

Ректор

По еден примерок од ова решение да се достави до раководителот/локалниот раководител на проектот, Секторот за финансии,
сметководство, инвестиции и развој и архивата на Ректоратот на УКЛО.

Образложение
Врз основа на барањето на раководителот/локалниот раководител на проектот бр.___________ за исплата на индиректните/останатите
трошоци неопходни за реализација на проектните активности, се исплатува износ во денари како што е наведено во диспозитивот на ова решение.

2.

да се изврши исплата на индиректните/останатите трошоци (вид на трошок и износ):
1. _________________
2. _________________
3. _________________

1.

и Правилникот за реализација на проекти на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола , (одлука на Сенат бр. 14-951/3 од 30.06.2017 год.) се
донесува следното
РЕШЕНИЕ
за исплата на индиректни/останати трошоци

Врз основа на правилата на проектот

Прилог II.15
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Врз основа на член 52 став 1 алинеа 33, во врска со член 18 од Законот за
високото образование („Службен весник на РМ“ 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 и 120/2016),
Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, на 154-та
седница одржана на ден 30.06.2017 година, го донесе следнoво

УПАТСТВО
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
расположивите средства во буџетот на проектот.
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Инструкција за изготвување на фактура
Член 4
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 ргистриран 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 оргинален примерок и издадени од
Управата за јавни приходи согласно 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 фактурата (ПрилогIII.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.

39

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.
УКЛО администраторот ја проверува комплетноста и исправноста на
документите приложени со барањето, а согласно 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 согласно Законот за
сметководство за буџетите и буџетските корисници и 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
Ова Упатство влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на
Универзитетот.

Ректор
Проф.д-р Сашо Коруновски
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Б АРАЊЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ФАКТУРАТА
1.

Име на проектот:

2.

Факултет/Институт:

3.

Предмет на набавката:

4.

Вид на постапката:

5.

Договор број и дата:

6.

Име на добавувачот:

7.

Фактура број и дата:

8.

Фактурата е
исполнување на
дел од
договорот

Информација за фактурата:

ДА

НЕ

Фактурата е целосно
исполнување на
договорот
ДА

НЕ

1.
2.
9.

Пропратна документација:

3.
4.
5.

Ставка од буџетот на Проектот за
10. исплата на фактурата

ИЗЈАВА
1.

Цените во фактурата одговараат на цените од избраната понуда и
склучениот договор. Позициите во фактурата одговараат на примената
стока, услуга или извршената работа (се наведува предметот на набавката)
по количина и квалитет согласно понудата и склучениот договор.

2.

Набавката е во согласност со буџетот на Проектот.

3.

Потврдувам дека наведените податоци се точни и вистинити.

Дата на поднесување на барањето:

Раководител/локален
раководител на проектот

Декан
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД ОБЛАСТИТЕ
ФИНАНСИИ, ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ,
ЕКОНОМИКА НА АГРАРОТ И ШУМАРСТВОТО И ДРУГО НА
ФАКУЛТЕТОТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ – БИТОЛА
Наставно-научниот совет на Факултетот за биотехнички науки при
Универзитетот “Св. Климент Охридски” во Битола врз основа на член 63, 131 и
132 од Законот за високо образование (Службен весник на РМ, бр. 35/08), на
седницата одржана на 10.07.2017 година со Одлука бр. 02-702/9 избра
Рецензентска комисија за избор на наставник во сите наставно-научни звања од
областите финансии, економски развој, економика на аграрот и шумарството и
друго, во состав:
1. д-р Трајан Дојчиновски, редовен професор, Факултет за биотехнички
науки – Битола, Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола, претседател;
2. д-р Климентина Попоска, вонреден професор, Економски институт –
Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје, член и
3. д-р Мери Бошкоска, вонреден професор, Економски факултет Прилеп, Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола, член.
По прегледот на целокупната доставена документација, Рецезентската комисија
до наставно-научниот совет го поднесува следниот
ИЗВЕШТАЈ
На распишаниот конкурс за избор на наставник во сите наставно –
научни звања од областите финансии, економски развој, економика на аграрот и
шумарството и друго објавен во дневните весници “Нова Македонија” и “Коха”
од страна на Факултетот за биотехнички науки во Битола на 01 јули 2017
година, се пријави единствено кандидатот д-р Николче Јанкуловски, доктор на
економски науки.
Биографски податоци
Николче Јанкуловски е роден 01.11.1983 година во Битола. Основно
училиште завршил во Битола. Во гимназијата „Јосип Броз - Тито” го завршил
средното образование. Во учебната 2002/2003 година се запишал на
Економскиот факултет, на кој на 25.09.2006, со одбрана на дипломската работа
со наслов: „Функцијата на интерната ревизија во современото претпријатие”, се
стекнал со звање дипломиран економист.
Во учебната 2006/2007 година се запишал на последипломски студии на
Економскиот институт – Скопје. Во Септември 2008 година ги положил сите
предвидени испити од последипломските студии. Со одбрана на магистерскиот
труд на 10.11.2009 година, на тема „Финансирање на економскиот развој на
општините во Република Македонија преку задолжување и користење на
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претпристапните фондови - Состојби и перспективи на општина Битола”, под
менторство на проф. д-р Билјана Ангелова, се стекнал со звање магистер на
економски науки.
На Економскиот институт во Скопје, на 01.12.2012 година, со одбрана на
докторската дисертација на тема “Финансирање на општините во Република
Македонија во контекст на рамномерниот регионален развој” се стекнал со
научен степен – доктор на економски науки.
Од странските јазици активно го познава англискиот јазик.
Има учествувано на бројни семинари, работилници и конференции од
областа на образованието и науката, како и од посебната стручност.
Од 16.10.2015 е продекан за наука и меѓународна соработка, како и
Еразмус координатор на Факултетот за биотехнички науки – Битола.
Истовремено, во рамките на Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола е
член на комисијата за соработка со универзитетите во земјата и странство.
Од 11.02.2016 година кандидатот е член на Комисијата за
самоевалуација на Факултетот за биотехнички науки – Битола.
Од 31.10.2013 е член на Факултетскиот одбор за соработка и доверба на
јавноста.
Од 26.12.2016 година е член на координативното тело за организирање
Универзитетска интерна конференција УИК 21.
Доцент д-р Николче Јанкуловски е член на Здружението на
агроекономисти на Република Македонија (ЗАЕМ), и е дел од мрежата за
соработка на истражувачи од Западен Балкан, во областа на рурален развој.
Во текот на 2012 година бил обучувач на наставен кадар во средните
училишта од битолскиот регион - “Модернизација на средното образование во
Република Македонија”.
Со Решение на Претседателот на Република Македонија избран е за член
на Комисија за избор на “Најдобар млад научник - признание на Кабинет на
Претседател на РМ”, за 2015 и 2016 година.
Во рамките на Еразмус+ програмата на Европската комисија има
реализирано академска мобилност во периодот 30.03.2015 до 30.04.2015 година,
на Аграрниот универзитет во Пловдив, Република Бугарија.
Од 2013 година е член на Советот на општината Битола, како и
претседател на комисијата за контрола на финансиското и материјалното
работење, и член на комисијата за меѓународна соработка и комисијата за
безбедност при општината.
Наставно – образовна дејност
Кандидатот Николче Јанкуловски наставно-научната дејност ја започнал
во 2006 година, вработувајки се во Факултетот за биотехнички науки – Битола
како помлад асистент по група агроекономски предмети. Во 2010 година беше
избран во соработничко звање - асистент. На 27.12.2012 година избран е во
наставно-научно звање доцент во научните области: финансии, економски
развој, економика на аграрот и шумарството и друго.
Кандидатот Јанкуловски активно е вклучен во наставно-образовната
дејност на трите циклуси студии на Факултетот за биотехнички науки – Битола.
Од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование, со
решение од 30.04.2015 година е констатирано дека ги исполнува условите за
ментор во втор циклус на студии.
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Кандидатот бил ментор на повеќе дипломски работи, магистерски
трудови, член на рецензиони комисии за избор во звање, како и изготвил
мислења за изработени докторски дисертации. Активно учествува и во
изработка на Елаборати за сите циклусии на студии на Факултетот за
биотехнички науки – Битола.
Доцент д-р Николче Јанкуловски е автор на интерни скрипти
Финансиски менаџмент и калкулации, Сметководство во агробизнис,
Економика на агрокомплексот и Рурален развој.
Научна, стручна, истражувачка и апликативна дејност
д-р Николче Јанкуловски, како доцент покрај наставно-образовната
дејност, вклучен бил и во реализација на следните проекти:
(2008 – 2009): Екстракција на етерични масла од зачински и лековити
растенија, Развојно истражувачки проект, Министерство за образование и наука
на Република Македонија.
(2009 - 2012): Using local resources for micro regional development
sustainable agribusiness and tourism in the southern Balkans” – SATIS, Tempus JP
159143.
(2015 – 2017): Soil degradation assessment and rehabilitation strategies for
sustainable land use planning” – TERRA MED, IPA Cross Border, Cooperation
Greece - Republic of Macedonia.
(2012 - 2013): Interactive farmers support system for efficient water use
management”, RULAND, IPA Cross Border Cooperation, Greece - Republic of
Macedonia.
Доц. д-р Николче Јанкуловски е член на уредувачки одбор во
меѓународнoто списание: Economics World, David Publishing Company, New
York.
Кандидатот Јанкуловски има објавено 57 научни и стручни трудови,
публикувани во домашни и меѓународни списанија, симпозиуми и конгреси. Од
вкупниот број на трудови 37 се веќе рецензирани за избор во претходни звања,
и тоа: за помлад асистент во Билтен број 289 од 2006 година на Универзитетот
“Св. Климент Охридски” – Битола, за асистент во Билтен број 334 од 2010
година на Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола, за доцент во анекс
на Билтен број 369 од 2012 година на Универзитетот “Св. Климент Охридски” –
Битола. По изборот во звање Доцент, д-р Николче Јанкуловски продолжил со
својата научно-истражувачка работа што резултира со објавени 21 научни и
стручни трудови кои биле презентирани на разни симпозиуми и објавени во
релевантни стручни списанија.

Список на трудови од 2013 - денес :
1. Katerina Bojkovska, Elena Joshevska, Nikolce Jankulovski (2014): Importance of
implementation of marketing concept in rural tourism development. 9th
INTERNATIONAL CONFERENCE, Association of Agricultural Economists of
Republic of Macedonia.
2. Jankulovski N., Bojkovska K., Mihajlovski G. (2014): The Financial Conditions
and Prospects of Municipality of Bitola, Republic of Macedonia. International Journal
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of Economics and Finance, Volume 6 Number 11. Canadian Center of Science and
Education.
3. Bojkovska K., Josevska E., Jankulovski N., Mihajlovski G. (2014): The
importance of factors that influence on consumer purchasing decisions of food
products. Volume 9. Journal of Hygienic Engineering and Design. ppt.74-80.
4. Jankulovski N., Angeloska M, Bojkovska K.(2014): Strategic Policies of the
Local Municipalities in the Direction of Creating Conditions for Local Economic
Development. XII International Symposium, Organizational Sciences and knowledge
Management, Fakulty of Organizational Sciences Belgrade, Serbia.
5. Nikolche Jankulovski, Katerina Bojkovska, Monika Angeloska Dichoska(2014):
Capacity for Acceptance and Use of Pre-accession Funds of the Republic of
Macedonia. TEM JOURNAL - Technology, Education, Management, Informatics,
International Journal, Vol.3, No.4, November 2014. 343-349.
6. Jankulovski N., Gjorgievski B. (2015): Educational structure of the workforce and
its impact on the economic development in Macedonia. International Journal of
Innovative Science, Engineering and Technology, Volume 2, Issue 2.
7. Bojkovska K., Dojcinovski T., Tomovska J., Kocoski L., Joshevska E.,
Jankulovski N. (2015): Contemporary Aspects of Functional Food and Its Role in the
Improvement of Consumer’s Health Status. International Journal Scientific and
Applicative Papers V8/2. Institute of Knowledge Management. ppt. 18-23.
8. Jankuloski Z., Arapcheska M., Tanaskovic V., Jankulovski N., Nechkovski
S.(2015): Effect of Regime of Irrigation and Fertilization of Sugar Beet (Beta vulgaris
L.) on Yield of Sugar. Journal of Biology, Agriculture and Healthcare. Vol 5, No.6.
9. Jankulovski N., Jankuloski Z., Arapcheska M(2015): Structure of the Labour
Force and It’s Influence on the Economic Development in Macedonia. European
Journal of Business and Management. Vol.7, No.8.
10. Arapcheska M., Jankuloski Z., Hajrulai – Musliu Z., Jankulovski N., Uzunov R
(2015). Bioactive Compounds in Milk Fat and Their Impact on Human Health. Food
Science and Quality Management. Vol 37.
11. Jankulovski N., Angelova B., Dojchinovski T., Bojkovska K.,, Arapcheska M.,
Jankulovska A. (2015): Analysis of the Regions in Terms of Promoting Regional
Development of Republic of Macedonia. International Journal of Economics and
Finance, Volume 7 Number 10, Canadian Center of Science and Education.
12. Jankulovski N. (2015): Disparities among regions and the regional development
- case of Republic of Macedonia. Original Scientific paper. Economic Development,
Journal of The Institute of Economics - Skopje Year.17, No. 3/2015, ISSN 1857-7741
(on line), UDK – 338.
13. Mihajlovski G., Dojcinovski T., Bojkovska K., Jankulovski N. (2016):
Implementation of Communication Technologies Expressed by E-business in
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Entrepreneurship in Republic of Macedonia. Eleventh International Scientific
Conference KNOWLEDGE IN PRACTICE 16-18 December, 2016 Bansko, Bulgaria.
14. Mihajlovski G., Dojcinovski T., Bojkovska K., Jankulovski N. (2016): Human
Factor Motivation in Function of Strategic Company Development. Tenth
International Scientific Conference THE POWER OF KNOWLEDGE, 7-9.10.2016,
Greece.
15. Bojkovska K., Dojchinovski T., Jankulovski N., Joshevska E., Najdovski B.
(2016). Contemporary Approaches for Consumer segmentation According to the
Level of Ecological Responsibility: The Case of the Republic of Macedonia. Journal
of Faculty of Food Engineering, Stefan cel mare, University of Suceava, Romania,
Volume XV, Issue 2 – 2016, pag.155-164.
16. Najdovski Blagojche, Tomovska Dzulijana, Mihajlovski Goran, Jankulovski
Nikolche, Vesna Karapetkovska Hristova, Makarijoski Borche, Bojkovska Katerina,
Trajkovska Biljana (2016). Applying different ways of accessing and learning in
information systems for e-learning. International Journal of Emerging Trends &
technology in Computer Science (IJETTCS) ISSN 2278-6856.
17. Nikolche Jankulovski, Katerina Bojkovska, Trajan Dojcinovski, Gоran
Mihajlovski (2016). Strong Rural Centres Towards Regional Policy in Macedonia.
Economic Developmnet and Entrepreneurship in Transition Economies. V th
REDETE Conference, Belgrade (pag. 457-465).
18. Jankulovski N., Silva E., Bojkovska K., Jankulovska A. (2017): Rural
Development in a Function of Local Economic Development: Case Study of
Municipality of
Krushevo. International Journal of Economics and Finance;
Vol. 9, No. 1; 2017. ISSN
1916-971X E-ISSN 1916-9728. Published by Canadian
Center of Science and Education.
19. Grozdanovska V., Jankulovski N., Bojkovska K. (2017): International Business
and Trade. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)
Vol. 31 , No 3 (2017). SSN 2307-4531 (Print & Online).
20. Vesna Grozdanovska, Nikolche Jankulovski, Katerina Bojkovska (2017). Sources

of Business Financing. European Journal of Business and Management.Vol 9, No 1.
21. Vesna Grozdanovska, Katerina Bojkovska, Nikolche Jankulovski (2017).
Financial Management and Financial Planning in the Organizations. European Journal
of Business and Management.Vol 9, No 2.

Оценка од студентската анкета за реализација на наставно –
образовната дејност
Во насока на претходно наведените констатции, говорат и резултатите од
извештајот од извршената евалуација, според која кандидатот Доц. д-р Николче
Јанкуловски е позитивно оценет. Врз основа на спроведената анкета во мај 2017
година, севкупниот работен ангажман на наставникот доц. д-р Николче
Јанкуловски е оценет со просечна оценка 4,8.
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ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА НАСТАВНО-ОБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ НА
АКАДЕМСКИОТ КАДАР

I. Квалитет на наставата
1. Наставникот е соодветно подготвен за реализација на
наставата
2. За време на наставата, наставникот е посветен и
предизвикува интерес кајстудентите
3. Наставникот користи современи методи на наставна
работа
4. Наставникот ги мотивира и вклучува студентите во
наставниот процес.
5. Наставникот стимулира дополнителна активност за
студентите (изработка на домашна работа, проекти,
семинарски трудови, ...)
6. Дополнителните активности се во функција на
зголемување и проширување на знаењата од предметот
7. Наставникот го реализира предвидениот фонд на часови
8. Наставникот обезбедува соодветна основна и
дополнителна литература
9. Наставникот применува современи технологии во
реализацијата на наставата (компјутери, софтверска
поддршка, информациски бази и др.)
II. Однос кон студентите
10. Личната култура и односот на наставникот се на
соодветно ниво
11. Наставникот е отворен и достапен за консултации и
соработка со студентите
III. Оценување на студентите
12. Испитните/колоквиумските прашања се во рамките на
предметната програма и предвидената основна литература
13. Содржината и структурата на испитните/колоквиумските
прашања овозможуваат објективно оценување
14. Оценката е одраз на знаењата и постигнувањата на
студентите

Вкупна просечна оценка

Просечна оценка
4.7
4.7
4.6
4.6

4.7
4.8
4.8
4.8

4.8

4.9
5.0

4.8
4.7
4.7
4.8

Се оценува на скала од 1 – 5 (1 најниска оценка)

Оваа оценка го потврдува високиот квалитетот во реализацијата на наставата на
кандидатот, како и во професионалниот однос со студентите.
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Согласно со Извештајот од Комисијата за самоевалуација на Факултетот,
кандидатот своите наставни обврски секогаш ги извршува професионално,
квалитетно, совесно и на високо стручно ниво. Кандидатот успешно им го
пренесува знаењето и воспоставува професионален однос со студентите, што е
потврдено со позитивната оценка која кандидатот ја има од спроведената
анонимна студентска анкета за квалитетна реализација на наставните обврски и
содржини, спроведена во рамките на процесот на самоевалуација.
Врз основа на целокупниот ангажман кој ги задоволува критериумите
дадени во Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставнонаучни, научни, наставно - стручни и соработнички звања на Универзитетот
„Св. Климент Охридски“- Битола и критериумите пропишани согласно член 125
од Законот за високо образование, Рецензентската комисија заклучи дека
кандидатот поседува научни и стручни квалитети и ги исполнува условите и
критериумите пропишани согласно член 125 од Законот за високо образование.
Како резултат на погоре наведеното, Рецензентската комисија со особено
задоволство му предлага на Наставно–научниот совет на Факултетот за
биотехнички науки–Битола, да го избере кандидатот д-р Николче Јанкуловски
за наставник по областите финансии (50326), економски развој (50305),
економика на аграрот и шумарството (50314) и друго (50329), во звањето
вонреден професор.

Recenzentska komisija:

д-р Трајан Дојчиновски, редовен професор, с.р.
Факултет за биотехнички науки – Битола,
Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола, претседател;

д-р Климентина Попоска, вонреден професор, с.р.
Економски институт – Скопје,
Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје, член и

д-р Мери Бошкоска, вонреден професор, с.р.
Економски факултет - Прилеп,
Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола, член.
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Р Е Ф ЕР А Т
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО – НАУЧНИ ЗВАЊА ОД
НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ: 40805- ХИГИЕНА И ТЕХНОЛОГИЈА НА ПРОИЗВОДИ И
СУРОВИНИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, 40808-ХИГИЕНА И ЗДРАВЈЕ И 40808СЕНЗОРНА АНАЛИЗА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ ВО
БИТОЛА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА
Врз основа на чл. 63, 125, 131 и 132 од Законот за високото образование
(консолидиран текст) и член 34 од Правилникот за единствените критериуми и
постапката за избор во наставно - научни, наставни, наставно - стручни и соработнички
звања на Универзитетот “Св. Климент Охридски”- Битола, а во врска со објавениот
конкурс во весниците “Нова Македонија”, и “Коха”од 01.07.2017 година, за избор на
наставник во сите наставно – научни звања од научните области: 40805- Хигиена и
технологија на производи и суровини од животинско потекло, 40808-Хигиена и здравје
и 40808-Сензорна анализа, на Факултетот за биотехнички науки во Битола, со одлука
бр. 02-702/10 од 10.07.2017 година, Наставно научниот совет формира Рецензиона
комисија во состав:
1. Проф. д-р Љупче Кочоски, редовен професор - Факултет за биотехнички
науки во Битола – Претседател;
2. Проф. д-р Димче Китановски – редовен професор - Факултет за биотехнички
науки во Битола – член;
3. Проф. д-р Гордана Димитровска – вонреден професор - Факултет за
биотехнички науки во Битола - член
По разгледувањето на пристигнатите материјали по објавениот конкурс,
комисијата го доставува следниов:
ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс во весниците “Нова Македонија”, и “Коха”од 01.07.2017
година, за избор на наставник во сите наставно – научни звања од научните области:
40805- Хигиена и технологија на производи и суровини од животинско потекло, 40808Хигиена и здравје и 40808-Сензорна анализа, на Факултетот за биотехнички науки во
Битола, се пријави само кандидатката д-р Трајковска Билјана.

1. Биографски податоци
Кандидатката Трајковска Билјана е родена на 22.02.1986 година во Битола.
Средното образование го завршува со одличен успех во ДСУ “Таки Даскало” – Битола.
Во периодот од 2004 до 2008 година студира на Факултетот за Биотехнички науки –
Битола, каде што се стекнува со звањето дипломиран инженер по преработка на
анимални производи, со одбраната на дипломската работа под наслов “Хигиенска
исправност на млечен производ јогурт – VITA” на 09.10.2008 година, со просечен
успех во текот на студирањето од 8,65. На 14.12.2011 година, на истиот факултет,
после одбраната на магистерскиот труд под наслов: “Имплементација на НАССР
системот во краварска фарма”, се стекнува со научниот степен, магистер по
биотехнички науки од областа на квалитет и безбедност на млеко и млечни производи,
со просечен успех во текот на студирањето 9,66.
Во учебната 2011/2012 се запиша на докторски студии на Факултетот за
биотехнички науки на насоката: Технологија и безбедност на прехранбени производи,
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каде на ден 29.06.2017 година успешно го одбрани докторскиот труд под наслов:
“Фактори кои влијаат врз концентрацијата на лактоферин во млекото добиено од
крави”.
Се користи и добро го познава англискиот јазик, како доказ има приложено
Cambridge Certificate of Preliminary English за положен англиски јазик (Preliminary
English Test- Level B1), како и потврда за завршен курс B2. Почетни познавања има и
од германскиот јазик, како и сертификат за успешно завршена обука реализирана во
рамките на проектот “Македонија – земја на информатичари”. Покрај тоа поседува
сертификат за завршена обука “Воведување на НАССР систем” издадена од
Македонското научно друштво. Поседува и сертификати за учество на студентски
смотри и конференции со меѓународно учество на Faculty of Agriculture во Novi Sad и
Faculty of Agronomy во Cacak- каде го има добиено сертификатот –The best paper award,
for master students-original paper, како и сертификати за работа со SHIMADZU HPLC,
SHIMADZU NEXERA+post-column derivatization и SHIMADZU UV-1800 UV-VIS
Spectrophotometer. Како сертификати за развој и имплементација на методи за
микробиолошка и хемиска анализа на почви контаминирани со тешки метали.

I.

Наставно образовна дејност

Кандидатот д-р Билјана Трајковска активно е вклучена во наставно образовната дејност на Факултетот за биотехнички науки. Во текот на студирањето
кандидатката во периодот од 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 е
избрана како демонстратор на Факултетот за Биотехники науки – Битола, на катедрата
за сточарство, ветеринарство и прехранбено сточарска техника. Од академската
2011/2012 се вработува на Факултетот за биотехнички науки – Битола на катедрата за
сточарство, ветеринарство и прехранбено сточарска техника, како помлад асистент, а
во академската 2014/2015 година е избрана во звање асистент. Во звање асистент –
докторанд е избрана во академската 2015/2016 каде и моментално работи на катедрата
за биотехнологија и активно учествува во наставно-образовниот процес на Факултетот
за биотехнички науки - Битола. Вклучена е во реализација на наставата на прв циклус
на студии каде реализира настава по наставните дисциплини: Анатомија со
физиологија на домашните животни, Хигиена контрола и надзор на анималните
производи, Сензорна анализа, Зоохигиена, Хигиена и здравје, Квалитет и безбедност на
агропрехранбените производи, Хемиска безбедност на храна и Аналитичка хемија со
инструментални методи.
Со изборот во звањето асистент докторанд, кандидатката продолжува со
ангажманот на истите предмети каде совесно и со целосна посветеност ги организира и
одржува вежбите по истите предмети. Покрај нејзиното стручно изведување на
практичниот дел од наставата по посочените предмети, кандидатката покажува и
соодветен методолошки пристап кон наставните единици, со тренд кон постојано
надградување на своите знаење, кое успешно го пренесува и на студентите. Сето тоа
укажува дека кандидатката д-р Билјана Трајковска има постепен прогресивен напредок
во својата кариера и се стреми да постане солиден наставен работник.

II.

Научно истражувачка дејност
1.

Учество во научно истражувачки проекти

Д-р Билјана Трајковска, досега активно учествувала во следниве проекти:
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1. SATIS Tempus project (Project number 159143-HU-JPCR) во периодот од 2010 - 2014
година како соработник
2.Regional Certification of Professional Skills on AGRO TOURISM sector – во периодот
од 2012 до 2013 година
3. Soil degradation assessment and rehabilitation strategies for sustainable land use planning TERRA MED (2016-2017)
2. Учество на конференции и симпозиуми
1. Конференција „Биодиверзитет на млеко“ во рамки на кампањата „Да го
зачуваме биодиверзитетот на млеко“ на Слоу Фуд Македонија, 2014
2. 1-st Conference – NUTRICON, Food quality and safety, Health and Nutrition, 2014,
Macedonia
3. Семинар - Квалитетно живинско месо - избор со бројни предности, 4-ти јуни
2015 година
4. TERRA MED 1st Conference “Soil degradation assessment and rehabilitation
strategies for sustainable land use planning”. 30.08.2016
5. TERRA MED 3rd Meeting “Soil degradation assessment and rehabilitation strategies
for sustainable land use planning”. 30.08.2016
6. XIIth International Symposium Biodeversity and Sustainable Econimic Development,
21.12.2016, Tirana, Albania
7. Training of developing methods for chemical analysis of soil contaminated with
heavy metals organized in framework of Terra Med project (13-15.06.2016)
8. Training of developing methods for microbiological analysis of soil contaminated
with heavy metals organized in framework of Terra Med project (06-09.06.2016)
9. Seminar – Terra Med 31.03.2017
10. Seminar - Standardization Institute of the Republic of Macedonia - Standardization on
food safety and food packaging (11.05.2017)

III. 3. Објавени трудови
Рецензирани научни и стручни трудови
Кандидатката д-р Билјана Трајковска во својата досегашна кариера има објавено
вкупно 31 научни и стручни трудови публикувани во меѓународни списанија,
меѓународни публикации, на меѓународни конгреси и симпозиуми.
Првите 23 трудови се веќе рецензирани при изборот во претходните звања, во
билтените бр.358 од 01.02.2012 (за избор во звањето помлад асистент), бр. 392 од
03.11.2014 година (за избор во звање асистент), бр. 403 од 17.08.2015 година (за избор
во звање асистент докторанд) при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ –
Битола.
Трудови објавени во меѓународни списанија, конференции и трудови со
импакт фактор
1. Trajkovska B., Kočoski Lj. (2009): Higienic validity of dairy product – yogurt “Vita”. Review of
scientific papers of the students of agronomy with international participation. Cacak, Serbia.
Vol.6.br.6,2009. pp: 107-112
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2. Trajkovska B., Kočoski Lj. (2010): Implementation of HACCP system on dairy farm.
Proceedings of the 34rd conference of agricultural students and veterinary medicine with
international participation. Novi Sad,Serbia
3. Trajkovska B., Kocoski Lj., (2010): Implementacija na HACCP sistemot vo kravarska farma. II
Scientific conference Food Quality and Safety with international participation, University
st.Kliment Ohridski-Bitola, Faculty of Biotechnical sciences-Bitola, pp.157-160
4. Trajkovska B., Kočoski Lj.,.Hristova V., Kalevska T., (2011): Influence of somatic cells in raw
milk on yild of dairy products. Conference of agronomy students with international
participation.Cacak, Serbia. Vol.7.br.7.pp:142-148
5. Kočoski Lj., Kalevska T., Trajkovska B., (2011): Influence of somatic cell count in raw milk on
cheese production. Agrar-es videkfejlesztesi szemle. pp: 18-23
6. Trajkovska B., Hristova V., Presilski S., Kocoski Lj., Stefanovska V., Petkovska M., (2011):
Chemical, physical and technological properties of goat milk. Scientific Research of the Union of
Scientist in Bulgaria-Plovdiv, International Conference of Young Scientists, 23-25 June.
7. Stefanovska V., Hristova K.V., Trajkovska B., Srbakoska N., Tomovska J., Presilski J., (2011):
Detection of β-lactam antibiotic residues in raw and comerciral milk. Scientific Research of the
Union of Scientist in Bulgaria-Plovdiv, International Conference of Young Scientists, 23-25 June.
8. Petkovska M., Trajkovska B., et al. (2011): Defferences between caseine micelle in cow’s and
goat’s milk. Scientific Research of the Union of Scientist in Bulgaria-Plovdiv, International
Conference of Young Scientists, 23-25 June.
9. Tomovska J., Stefanovska V., Hristova K.V., Trajkovska B., Gjorgievski N., (2012):
Verification method for proving the aflatoxin in feed. First International Conference on Analytical
Chemistry. Analitical chemistry for a better life. Book of Abstracts. Romania –
Targoviste/September 18-21, pp.116
10. Tomovska J., Nedelkovska M., Trajkovska B., Gjorgievski N., (2012): The influence of milk fat,
temperature and time storage on organochlorine pesticides in cow’s milk. Journal of association
of chemical, engineers of Serbia and Faculty of technology Novi Sad. Vol.23. pp.35-40
11. Tomovska J., Gjorgievski N., Nedelkovska M., Hristova K.V., Trajkovska B., (2013):
Determination of persistent organochlorne persicides in milk by GC/ECD. Journal of Hygienic
Engineering and Design. UDC 637.12.054:632.95.028, pp.21-29
12. Trajkovska B., Kochoski Lj., Makarijoski B., Mihajlovski G., (2013): Determination of CCP and
hazards on dairy farm with central milking parlour. Scientific Research of the Union of Scientist
in Bulgaria-Plovdiv, International Conference of Young Scientists, 13-15 June. Vol. XVI, ISSN
1311-9192, pp.83-86
13. Makarijoski B., Grozdanovska A., Presilski S., Dimitrovska G., Trajkovska B., (2013): The
influence of somatic cells on milk components. Scientific Research of the Union of Scientist in
Bulgaria-Plovdiv, International Conference of Young Scientists, 13-15 June. Vol. XVI, ISSN
1311-9192, pp.148-151
14. Tomovska J., Stefanovska V., Gjorgievska N., Hristova K.V., Trajkovska B., (2013):
Examination of aflatoxine in raw milk, commercial milk, dairy products and storage sour cream.
III International congress: Engineering, environment and materials in processing industry,
Jahorina. UDC: 637.136: 637.065 Original scientific paper: (I-102), pp. 691- 707
15. Makarijoski B., Trajkovska B., Dimovska B.D., (2013): Comparative analysis on different
machines in butter production line. Conference of agronomy students with international
precipitation. Vol.8. Issue . Cacak, 28-30 August. pp.72-82
16. Trajkovska B., Makarijoski B., Hristova K.V., Dimovska B.D., Mihajlovski G., (2013): Hazards
and risks analysis of milking, affecting the milk hygienic safety. Conference of agronomy
students with international precipitation. Vol.8. Issue . Cacak, 28-30 August. pp. 7-14
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17. Dimovska B.D., Trajkovska B., Makarijoski B., Hristova K.V., (2013): The content of essential
oil and physical-chemical properties of Ocimum basileum (Lamiaceae) plants cultivated in
Pelagonia (Bitola, Macedonia). Conference of agronomy students with international precipitation.
Vol.8. Issue . Cacak, 28-30 August. pp. 15-24
18. Tomovska J., Hristova V., Trajkovska B., Gjorgievski N., (2013):Examination of organochlorine
pesticides on goat’s milk. CBU International conference on integration and innovation in science
and education. April 7-14, Prague, Czech Republic, pp.368-373
19. Hristova K.V., Ahmad M.A., Kitanovski D., Kocoski Lj., Trajkovska B., (2014): The influence
of growth rate on productive characteristics at dairy heifers fed with maternal whole milk and
milk replacer. International Journal of Engineering Research and Industrial Applications.
(IJERIA). ISSN 0974-1518, Vol7, No. II, pp.53-64. (Journal Citations Reports, JCR
IF=0,5090)
20. Trajkovska B., Kocoski, Lj., Makarijoski, B., (2014): Changes in chemical composition and
somatic cell count in bovine milk during colostrum period. Horizons International scientific
journal. Volume 1, pp (133-139)
21. Makarijoski, B., Trajkovska, B., Kocoski, Lj., (2014): Improving milk quality by using
individual milk control. Horizons International scientific journal. Volume 1, pp (119-126)
22. Joshevska E., Stojanovski M., Bojkovska K., Tomovska Dz., Trajkovska B., (2014): Influence of
functional components on the physico–chemical and sensory characteristics of fermented
sausages. Journal of Hygienic Engineering and Design. Vol.7, pp: 49-52
23. Hristova K.V., Ahmad A.M., Tomovska J., Trajkovska B., Bonev G., (2014): Assessment of raw
milk quality by neural networking (N-N) model in Macedonia dairy farms. International Journal
of Ethics in Engineering & Management Education. ISSN: 2348-4748, Volume 1, Issue 10. pp:
58-61 (Scientific Journal Impact Factor, SJIF=3.876
24. Trajkovska B., Kochoski Lj., Hristova K.V., Makarijoski B., Tomovska J., (2015): Influence of
management practices on somatic cell count and total bacteria count in cow’s bulk tank milk.
Journal of Hygienic Engineering and Design.Vol.11, pp: 3-8

Целта на истражувањето во трудот е да се утврди влијанието на менаџерските пракси
врз бројот на соматски клетки и вкупниот број на микроорганизми во суровото кравјо
млеко во период од две години. Предмет на истражување се Холштајн – фризиски
крави од кои се земани примероци за анализа. Врз основа на истражувањата утврдени
се сигнификантни разлики кај вкупниот број на микроорганизми, што укажува на
влијанието на менаџерските пракси врз квалитетот и безбедноста на суровото млеко,
додека пак сигнификантна разлика врз бројот на соматски клетки и физичко хемиските параметри во млекото не е утврдена.
25. Makarijoski,B., Trajkovska, B., Kochoski, Lj. Presilski, S. (2015): The benefits of yogurt and its
nutritional facts, Knowledge of health, International Journal Scientific and Applicative papers
Vol.8/2, Bansko, Bulgaria, pp. 255-258

Во трудот, авторите извршиле систематизирање на литературните податоци со цел да
укажат на значењето од употребата на јогуртот во исхраната како и неговите
нутритивни карактеристики.
26. Hristova K.V., Ahmad A.M., Trajkovska B., Presilski S., Bonev G., (2015): Artificial neural
networking model an approach for the coagulation propertis of milk. International Journal of
Scientific & Engineering Research. Volume 6, Issue 4, pp.1117-1121. (Scientific Journal
Impact Factor, SJIF=3.8),

Во трудот е извршена анализа на одредени технолошки параметри и својствата на
суровото кравјо млеко за време на коагулација, каде е утврдено влијанието на уреата и
рН во млекото врз развојот на коагулацијата со помош на електронски микроскоп
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(SEM) пред и после додавање на ренинот. Понатаму на податоците е извршена ANN
анализа.
27. Makarijoski,B., Trajkovska, B., Hristova, K.V., Dimitrovska,G., Presilski, S.- Estimation the
impact of the cow’s individual control on milk yield and quality, International conference of
young scientist, Plovdiv, Bulgaria, 2015

Истражувањата во трудот се насочени кон проценка на влијанието на индивидуалната
контрола брз приносот, квалитетот и безбедноста на суровото млеко. Каде во
времетраење од три месеци се земани индивидуални и збирни примероци од суровото
млеко со цел утврдување на значењето на индивидуалната млеко контрола на самите
фарми. Како резултат на тоа забележано е и намалување на вкупниот број на соматски
клетки во збирното млеко на ниво на фарма, бидејќи кравите кои што имале маститиси
со помош на индивидуалната контрола се веќе детектирани и подложени на
понатамошни третмани за лечење.
28. Popovski N., Trajkovska B., Hristova K.V., Makarijovski B., Kocoski Lj. (2015). Sensory
analysis of traditional and industrial white cheese. Proceedings Conference of Agronomy Students
with International Participation. Volume 9, Issue 9

Целта на истражувањето во трудот е насочена кон сензорна анализа овчо сирење
добиено на традиционален и индустриски начин на производство. Во сензорната
анализа учествувале 36 панелисти, каде од добиените резултати можи да се забележи
статистичка сигнификантниот помеѓу примероците кои се добиени на традиционален и
индустриски начин на производство во однос на вкусот и мирисот.
29. Trajkovska B., Kocoski Lj., Elmazi K., Abdullahi G., Hristova K. V., Presilski S., Fejzullah F.,
Makarijoski B., Kuzmanovska L., Seferi N. (2016). The Influence of Season of the Cow Milk
Quality and Hygiene in Dairy Plant in Polog Region. Journal of Agriculture and Animal
Production Science for Rural Development. ISSN 2224-7718

Во трудот е утврдено влијанието на сезоната врз квалитет и хигиената на суровото
млеко кое се преработува во мини млекара во Полошкиот регион. Податоците,
анализирани во временски период од две години, се прикажани во табели од кои можи
да се утврди дека во текот на целата година бројот на соматски клетки и вкупниот број
на микроорганизми не ги надминува законските прописи. Додека пак вкупниот број на
микроорганизми е највисок во текот на летните месеци.
30. Najdovski B., Tomovska Dz., Mihajlovski G., Jankulovski N., Hristova V., Makarijoski B.,
Bojkovska K., Trajkovska B. (2016): Applying different ways of accessing and learning in
information systems for e-learning. International Journal of Emerging Trends & Technology in
Computer Science (IJETTCS). Volume 5, Issue 6. (Scientific Journal Impact Factor,
SJIF=7,143)

Целта на истражувањето во трудот е да се дефинира што претставува e-учењето како и
важноста од користењето на овој систем во процесот на учење. Во трудот прикажана е
компаративна анализа на два софтвери, каде целта е да се утврдат предностите и
недостатоците со цел нивно понатамошно подобрување.
31. Makarijoski B., Presilski S., Velevski S., Tomovska Dj., Hristova K.V., Trajkovska B.,
Mihajlovski G. (2017). Influence of starter cultures on fat content dynamics in production of
white brined cheese. DOI 10.20544/HORIZONS.B.03.1.16.P05 UDC 637.35.055

Во трудот е извршена анализа е влијанието на различни стартер култури врз
содржината на млечната маст при производството на бело саламурено сирење. Од
добиените резултати можи да се забележи дека не постои сигнификантна разлика во
содржината на млечна маст кај трите варијанти на сирење во текот на ферментацијата
произведени со различни стартер култури.
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IV. Стручно апликативна дејност и учебници
Д-р Билјана Трајковска во изминатиов период успешно ги врши сите експертски
активности што се изведуваат на катедрата за биотехнологија, во смисла на припрема на
документација за потребите на производствените погони од областа на безбедноста на
храна. Покрај тоа ангажирана е и во апликативната работа на лабораторијата за
екстракција на етерични масла, како и во припремата на документацијата за
акредитација на истата. Исто така учествувала во подготовката на интерна скрипта по
предметот Хемиска безбедност на храната.

V.

Оценка од студентската анкета за реализација на наставно – образовната
дејност

Во насока на претходно наведените констатации, говорат и резултатите од
извештајот од извршената евалуација, според која кандидатката д-р Билјана Трајковска
е позитивно оценета. Врз основа на спроведената анкета во мај 2017 година,
севкупниот работен ангажман на д-р Билјана Трајковска е оценета со просечна оценка
4,8.
СТУДЕНТСКА АНКЕТА
ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА НАСТАВНО-ОБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ НА СОРАБОТНИЧКИОТ
КАДАР

I. Квалитет на педагошката работа

Просечн
а оценка

1. Соработникот е соодветно подготвен за реализација на вежбите и практичната
настава
2. За време на вежбите, соработникот е посветен и предизвикува интерес кај
студентите.
3. Соработникот користи современи методи на наставна работа

4.8

4. Соработникот ги мотивира и активира студентите во процесот на учење

4.7

5. Соработникот му помага на студентот во реализација на дополнителните
активности (изработка на домашна работа, проекти, семинарски трудови, ...)
6. Преку добиената помош од страна на соработникот, студентите ги збогатуваат и
прошируваат практичните знаења од предметот
7. Соработникот го реализира предвидениот фонд на часови
8. Соработникот обезбедува соодветни материјали за учење и литература за
исполнување на обврските на студентот
9. Соработникот применува современи технологии во реализацијата на вежбите и
практичната настава (компјутери, софтверска поддршка, информациски бази и
др.)
10. Соработникот реално и објективно го проверува, евидентира и проценува
квалитетот на изработките и квалитетот на активностите на студентите

5
4.9

4.7
4.7
4.7
4.6

4.7
4.8

II. Однос кон студентите
11. Личната култура и односот на соработникот се на соодветно ниво
12. Соработникот е отворен и достапен за консултации и соработка со студентите

Вкупна просечна оценка
Се оценува на скала од 1 – 5 (1 најниска оценка)

5
4.9
4.8
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VI. ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Разгледувајќи го и анализирајќи го доставениот материјал од кандидатката д-р
Билјана Трајковска, Рецензионата комисија констатира дека пријавената кандидатка ги
исполнува условите за избор во наставно-научно звање доцент, согласно член 125 од
Законот за високо образование (консолидиран текст) и член 34 од Правилникот за
единствените критериуми и постапката за избор во наставно - научни, наставни,
наставно - стручни и соработнички звања на Универзитетот “Св. Климент Охридски”Битолa. Кандидатката д-р Билјана Трајковска во изминатиот период, од Февруари 2012
година наваму, активно, совесно и исклучително професионално ги извршува своите
работни обврски. Одржува лабораториски и аудиториски вежби по предметите
Анатомија со физиологија на домашните животни, Хигиена и здравје, Зоохигиена,
Сензорна анализа, Хигиена контрола и надзор на анималните производи, Квалитет и
безбедност на агропрехранбени производи. Во текот на учебната 2013/2014 го покрива
и предметите Хемиско инструментални методи и Хемиска безбедност на храната.
Во насока на претходно наведените констатации, зборуваат и резултатите од
извештајот на спроведената студентска анкета на академскиот кадар во 2017 година од
страна на Комисијата за евалуација на Факултет за биотехнички науки - Битола, каде
што кандидатката е позитивно оценета.
Д-р Билјана Трајковска се занимава и со научноистражувачка работа, учествува на
конгреси и во изработката на три меѓународни проекти.
Врз основа на претходно изнесеното, Рецензионата комисија е на мислење дека
кандидатката д-р Билјана Трајковска претставува потенцијален и перспективен
научноистражувачки кадар. Заради тоа со задоволство му предлага на Наставно
научниот совет на Факултетот за биотехнички науки - Битола, да ја избере
кандидатката д-р Билјана Трајковска за наставник од областите 40805 Хигиена и
технологија на производи и суровини од животинско потекло, 40808 Хигиена и здравје
и 40808 Сензорна анализа во звање ДОЦЕНТ.

Рецензиона комисија:
1. Проф. д-р Љупче Кочоски, - Претседател,с.р.

2. Проф. д-р Димче Китановски – член, с.р.

3. Проф. д-р Гордана Димитровска – член,с.р.
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАСТАВНО ЗВАЊЕ ОД НАУЧНИТЕ
ОБЛАСТИ ПАТОЛОШКА МОРФОЛОГИЈА, УПРАВНО ВЕТЕРИНАРСТВО,
СУДСКА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА И ДРУГО НА ВЕТЕРИНАРЕН
ФАКУЛТЕТ - УНИВЕРЗИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ – БИТОЛА

Врз основа на Конкурсот за избор во наставно звање на Ветеринарниот факултет во
Битола објавен во дневниот весник “Нова Македонија” и “Коха” на ден 10.06. 2017
година, Наставно-научниот совет на Ветеринарен факултет при Универзитетот “Св.
Климент Охридски”- Битола, на седницата одржана на ден 14.06.2017 година донесе
одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на наставник од областите
Патолошка морфологија, Управно ветеринарство, Судска ветеринарна медицина и
друго, во следниот состав:
1. Проф. д-р Иван Динев - претседател, Ветеринарен факултет - Стара Загора,

Р. Бугарија
2. Доц. д-р Радостин Симеонов - член, Ветеринарен факултет - Стара Загора,

Р. Бугарија
3. Доц. д-р Панче Дамески - член, Ветеринарен факултет - Битола

На распишаниот конкурс за избор во наставно звање од областа на Патолошка
морфологија, Управно ветеринарство, Судска ветеринарна медицина и друго се јави 1
кандидат и тоа:
1. Д-р Никола Караболовски, ДВМ

Биографија на кандидатот

1. Кандидатот д-р Никола Караболовски, Доктор по ветеринарна медицина
ДВМ, роден на 16.09.1980 година во Битола, со место на живеење с. Магарево-Битола
•
Дипломирал на Ветеринарниот факултет во Скопје 2007 год.
•
Докторски студии на ветеринарни науки од областа патолошка морфологија
запиша во академската 2011/12 година на Ветеринарниот факултет во Загреб, Р.
Хрватска. Во 2016 година успешно ја брани својата докторска дисертација и се здобива
со научната титула Доктор на ветеринарни науки од областа Патолошка морфологија.
•
Одлично познава еден од светските јазици (англиски)
•
Познавање на работа со компјутери (Microsoft Office, Internet);
•
Работно искуство:
•
Од 2009 година до денес е вработен на Ветеринарниот факултет во Битола како
асистент во научното поле Ветеринарна медицина за научната област Патолошка
морфологија.

Научно-истражувачка дејност на кандидатот
Научното постигнување на д-р Никола караболовски е во областа патолошка
морфологија, а особено во делот на молекуларните карактеристики и
имунохистохемиските испитувања на мамарните тумори кај кучки и мачки.
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Во својот работен век има објавено повеќе научни и стручни трудови како прв автор и
како коавтор.
1. KARABOLOVSKI, N., A. GUDAN KURILJ, K. SEVERIN, M. HOHŠTETER, I.C.
ŠOŠTARIĆ – ZUCKERMANN, L. MEDVEN, B. ARTUKOVIĆ, Ž. GRABAREVIĆ
(2016): An Immunohistochemical Study of Epithelial-Mesenchymal Transition in
Feline Mammary Tumours. Journal of comparative pathology (0021-9975) 154; 114114.
2. KARABOLOVSKI, N., N. PEJCINOVSKA, C. SHOKLAROVSKA, P.
DODOVSKI, P. DAMESKI (2015): Canine mammary tumors, prevalence and pathohistological classification. Horizonts, Vol. 2, 41-49.
3. GUDAN-KURILJ, A., K. LUČIĆ, N. KARABOLOVSKI, I.-C. ŠOŠTARIĆZUCKERMANN, M. HOHŠTETER, Ž. GRABAREVIĆ (2015): Tumori mliječne
žlijezde u mačaka. Hrvatski Veterinarski vjesnik, 23; 5-6.
4. STOJANOVSKI, S., Z. GACOVSKI, B. GOCHEVA, V. CHIPEVA, N.
KARABOLOVSKI, N. PEJCINOVSKA (2015): Study of the proteolytic activity of
strains isolated from homemade bulgarian yoghurt. Animal studies& Veterinary
medicine online Science& Technology Vol. V(5), 108-112.
5. STOJANOVSKI, S., L. VELKOVA-JORDANOVSKA, N. KARABOLOVSKI, S.
SMILJKOV (2014): New findings of parasite fauna of Ohrid moranec (pachychilon
pictum heckle&kner, 1858) (teleostei: cyprinidae) from lake Ohrid, Macedonia.
International Journal of Ecosystems and Ecology Sciences (IJEES), Vol 4 (3): 409414.
6. STOJANOVSKI, S., D. BLAŽEKOVIC-DIMOVSKA, N. KARABOLOVSKI, L.
VELKOVA-JORDANOSKA, J. ROKICKI, S. SMILJKOV (2014): Helminthofauna
of Ohrid gudgeon (Gobio ohridanus Karaman, 1924) from the Lake Ohrid,
Macedonia. Annals of Parasitology 2014, 61(1), 53–55.
7. CILEV, G., B. ZIVKOVIC, J. STOJKOVIC, V. JANKOVSKI, N.
KARABOLOVSKI (2011): Examining the efficiency of the semi substitution of the
maize with a by-products obtained by manufacturing vegetables and fruits in mixtures
for growing and fattening pigs. III. Meat Quality. Journal of Hygienic Engineering
and Design Vol. 1, pp. 293-297.
8. BOGDANOVA POPOV, B., V. PRODANOVSKA STOJCHEVSKA, V.
KARAPETKOVSKA HRISTOVA, M. RISTEVSKI, P. DODOVSKI, N.
PEJCHINOVSKA, N. KARABOLOVSKI (2012): Lipidniot status kaj pacienti so
kardiovaskularni zaboluvanja vo opstina Bitola”, Prv kongres po zdravstveni struki i
zdravstveni rabotnici (2012), Bitola.
9. FELINE MAMMARY TUMORS, PREVALENCE AND PATHOHISTOLOGICAL
CLASSIFICATION (2017). Horizonts, Vol. 3, 61-68.
Кандидатот има мнгубројни учества на меѓународни и државни научни собири.
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Следејќи ја целокупната активност на д-р Никола Караболовски, доктор по ветеринарна
медицина, ДВМ, во целина, Рецензентската комисија смета дека кандидатот во текот на
неговиот работен стаж перманентно се усовршува на научно-истражувачки и стручен
план и е успешно ангажиран во наставата. Од досегашната работа на д-р Никола
Караболовски може да се забележи дека сериозно и успешно навлегол во проучувањето
на ветеринарната научна област Патолошка морфологија.
Врз основа на Законот за високо образование, како и приложената биографија,
списокот на приложените научни и стручни трудови, досега покажаните резултати во
работата и личното познавање на кандидатот, рецензенската комисија едногласно
предлага Д-р Никола Караболовски да биде избран во звањето Доцент во областите
40708 – Патолошка морфологија, 40731 – Управно ветеринарство, 40732- Судска
ветеринарна медицина и 40734 - Друго на Ветеринарниот факултет при
Универзитетот “Св. Климент Охридски“ Битола, бидејќи ги исполнува законските
услови.

Рецензентска комисија
1. Проф. д-р Иван Динев - Претседател, с.р.
2. Доц. др.Радостин Симеонов - член, с.р.
3. Доц. др. Панче Дамески - член, с.р.

