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Врз основа на член 94 од Законот за високо образование („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.82/2018), Универзитетскиот сенат, на 8-та седница одржана на 26.12.2018 година, 

го донесе следниот: 

 

П Р А В И Л Н И К 

за утврдување на платите и надоместоците на вработените на Универзитетот „Мајка Тереза” 

во Скопје 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ  

 

 

Член 1 

 Со овој Правилник се утврдуваат платите и надоместоците на вработените на 

Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје (во натамошниот текст: Универзитетот). 

 

 

Член 2 

 Вработениот има право на плата согласно закон, колективен договор и Правилникот 

утврдување на платите и надоместоците на вработените на Универзитетот „Мајка Тереза” во 

Скопје (во понатамошниот текст: овој Правилник).  

Покрај плата, вработениот има право на додатоци и надоместоци согласно со закон, 

колективен договор и овој Правилник. 

Платата и надоместоците на вработениот се утврдуваат и се исплатуваат на начин, услови, 

критериуми и во постапка утврдени со закон, другите општи акти и овој Правилник. 

 

 

Член 3 

Платата на вработениот за работа со полно работно време и нормален работен учинок не 

може да биде пониска од најниската плата утврдена за одделени степени на сложеност според 

закон или колективен договор. 

Доколку кај работодавецот настанат тешкотии во работењето или други објективни 

тешкотии во работењето, се подготвува програма во која се предлагаат мерки за надминување на 

настанатите проблеми, а на вработениот му се исплатува плата пониска од бруто платата утврдена 

со овој Правилник.  

На вработениот, во случајот од став 2 на овој член, му се исплатува плата во износ 

утврден од Министерството за образование и наука по пондерациони коефициенти и звања 

на вработените во високото образование. 

Наставниците се должни да присуствуваат на работа согласно Договорот за вработување, 

односно најмалку 3 (три) работни дена организирани за изведување настава во текот на неделата, 

додека преостанатите 2 (два) работни дена во неделата се дoлжни да ги искористат за научно-

истражувачка, апликативна работа и подготовка на настава.  

Доколку се регистрира помало присуство од 12 (дванаесет) работни дена во текот на 

месецот (потврдено со компјутерскиот извештај за присуство на работното место), надлежните 

служби по автоматизам ќе пресметат намалување на бодовите за пресметка на бруто-плата, 

сразмерно на отсуството од работа. 
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Член 4 
 Платата на вработениот се пресметува и се исплатува еднаш месечно, во паричен износ. 

 Придонесите, даноците и другите давачки на платите и надоместоците на вработениот ги 

исплатува Универзитот.  

Платата, придонесите, даноците и другите давачки на платите и надоместоците на 

вработениот се исплаќаат: 

 од средствата стекнати од Буџетот на Република Македонија; 

 од средствата стекнати од Буџетот на Република Македонија и од средствата стекнати 

од други извори (кумулативно); 

 од средствата стекнати од други извори.  

Делот од платата, односно платата се исплаќа од средствата стекнати од други извори 

доколку на Универзитетот се остварени приходи од други извори. 

 

Член 5 

Универзитетот води евиденција за висината на платата и другите надоместоци на 

исплатените даноци и придонеси од плати, а на вработениот му издава потврда за исплатената 

плата или надоместок, како и потврда за исплатените даноци и придонеси.  

 

Член 6 

 На вработените на Универзитетот за висината на платата изразена во бодови согласно со 

основите и мерилата од овој Правилник, им се издава решение. 

Решението го донесува Ректорот на Универзитетот. 

Против решението за плата вработениот има право на приговор до Ректорската управа на 

Универзитетот, во рок од 15 дена од денот на приемот. 

Одлуката на Ректорската управа по приговорот е конечна. 

 

II. БРУТО ПЛАТА  

 

Член 7 

 Бруто платата се состои од: 

1. Основна плата 

2. Дел од плата за работна успешност 

3. Додатоци 

 

 

ОСНОВНА ПЛАТА 

 

 

Член 8 

 Основната плата на лицата избрани во наставно – научни звања и соработници се 

остварува за извршување работи за реализација на првиот циклус студии.  

Основната плата на лицата избрани во наставно – научни звања (редовен професор, 

вонреден професор, доцент), и соработничките звања се остварува за извршување на:  

- 240 часа настава годишно за наставно-научните звања, односно 8 часа неделно; 

- 420 часа учество во изведување настава годишно за соработничките звања, односно 14 

часа неделно; 

- Други работи утврдени со овој Правилник. 
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Доколку наставникот односно соработникот не може  да ги оствари предвидените часови 

на годишно ниво од став 1, тогаш нив ги надоместува со вршење на работи и работни задачи во 

комисиите и другите работни тела на факултетот и Универзитетот. 

Основната плата на вработените во Стручната и административна служба, се утврдува 

за полно работно време и нормален работен учинок во вршењето на работата утврдена во 

Правилникот за систематизација на работните места на Универзитетот. 

Во одредени случаи каде што висината на бруто-платата е повисока од одобрените 

средства од Министерството за образование и наука на Република Македонија со примена на 

бројот на бодовите утврдени во овој Правилник, разликата се надоместува од сметката на 

сопствени приходи на Универзитетот.  

 

 

Член 9 

Висината на бруто-платата на наставник (редовен професор, вонреден професор, доцент), 

пресметана врз основа на бројот на бодови за оразование и стручност, се однесува на изведување 

на настава, испити или тестови, семинарски работи и дипломски испити, дежурство на испити на 

мтичнoто поле, по потреба и други сродни полиња. 

 

 

Член 10 

Висината на бруто-платата на соработниците (асистентите и др.) изразена во бодови се 

однесува на сите активности поврзани со наставата, вежбите, испитите (тестови), 

семинарските трудови, дежурства на испити во прв циклус на студии и другите активности. 

 

Член 11 

Под извршување други работи во смисла на овој Правилник се подразбираат следниве 

активности: 

 постојано научно и стручно усовршување; 

 издигнување на научен подмладок за наставниците, односно подготвување на 

магистратура и докторат за соработниците; 

 учество во работата на органите и телата на Универзитетот;  

 други активности поврзани со наставно-образовниот процес. 

 

 

Член 12 

 Основната плата на вработените на Универзитетот се зголемува за 0.5% за секоја навршена 

година работен стаж, а најмногу до 20%. 

 Пресметката на износот од претходниот став се врши со денот на наполнувањето 

соодветна година работен стаж. 

 

 

Член 13 

Бруто платата на работникот неможе да биде пониска од најниската бруто плата утврдена 

за одделни степени на сложеност според закон. 

Најниската бруто-плата за одделни степени на сложеност за полно работно време и за 

нормален ефект на работникот се утврдува така што почетна основа за пресметка на бруто-плата 

се утврдува врз основа на бројот на бодови за образование и стручност. 

Основната бруто платата, за нормираниот обем на работи, изразена во бодови по 

работни места, се утврдува во следнава табела: 
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Ред.бр Звање/Работно место Бодови 

1 Редовен професор 413.08 

2 Вонреден професор 374.63 

3 Доцент 347.66 

4 Асистент 267.05 

5 Лектор 222.57 

6 Лаборант 136.7 

7 Генерален секретар 385.84 

8 Секретар на факултет 355.64 

9 Главен внатрешен ревизор 364 

10 Советник на ректорот 364 

11 Раководител на сектор 322.41 

12 Раководител на одделение 284.2 

13 Советник 269 

14 Виш соработник 257.46 

15 Соработник 240.01 

16 Помлад соработник 222.57 

17 Самостоен референт 162.56 

18 Помлад референт 136.7 

19 Хигиеничар 136.7 

20 Ложач 136.7 

21 Градинар 136.7 

22 Хаусмајстор 136.7 

23 Чувар 136.7 

24 Портир 136.7 

25 Возач 136.7 

26 Курир 136.7 

 

Вредноста на еден бод е менлива големина која зависи од остварените финансиски 

резултати во работењето. 

Висината на бодот ја утврдува Универзитетскиот Сенат со посебна одлука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

ДЕЛ ОД ПЛАТА ЗА РАБОТНА УСПЕШНОСТ 

 

Член 14 

На вработените на Универзитетот им се исплатува дел од плата за: 

- зголемен обем на работа и  

- предвремено и квалитетно извршување на работите. 

За работната успешност на вработените на Универзитетот, според критериумите од став 1 

на овој член член одлучува Ректорот, согласно следните начела: 

1. Тимска работа; 

2. Иновативност; 

3. Исполнителност и 

4. Придонес за афирмација на Универзитетот. 

Ректорот има право на задршка на додатокот кај вработен, во случај на неизвршување на 

обврските од претходните ставови на овој член. 

 

Член 15 

 Деканите водат евиденција за ангажираноста на лицата избрани во наставно - научни и 

соработничките звања, го утврдуваат зголемениот обем на работа и работната успешност и за 

истото доставуваат месечен и семестрален извештај. 

Ректорот на Универзитетот, ги одобрува извештаите и донесува посебна Одлука за исплата 

на додатокот. 

 На вработените во Стручната и административна служба како и на помошно – техничкиот 

персонал кои во текот на еден семестар оствариле зголемен обем на работа и работни задачи, 

Ректорот со одлука, по предлог на генералниот секретар може да им определи дополнителен износ 

на бодови.  

Ректорот со одлука може да им определи дополнителен износ на бодови и според негова 

оценка за зголемен обем на работа и работни задачи. 

 

ДОДАТОЦИ  

 

Додаток за функција 

 

Член 16 

 За извршување на раководни функции се утврдуваат функционални месечени додатоци на 

плата, кои ги одредува надлежното министерство. 

Од сопствените приходи на Универзитетот и од средства стекнати од други извори, за 

извршување на раководни функции, во текот на годината, се утврдуваат дополнителни месечни 

додатоци.  

Додатоците од став 2 на овој член се определуваат и се исплаќаат по предлог на Ректорот а 

со посебна Одлука донесенa од страна на Ректорската управа. 

Износот на надоместоците од овој член се исплатува од започнувањето на 

извршувањето на функцијата, па до нејзиното престанување. 

 

Член 17 

Вработените имаат право на додатоци на основната плата за прекувремена 

работа, работа во денови на празници и неработни денови согласно со закон и 

колективен договор. 
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III. НАДОМЕСТОЦИ ОД ПЛАТА  

 

Член 18 

Вработените имаат право на надоместоци од плата и надомест на трошоци поврзани со 

работата согласно со основите и критериумите утврдени со закон и колективен договор. 

 

Надоместоци за вршење на дополнителни работи и задачи  

 

Член 19 

На вработените на Универзитетот им се исплатуваат и други надоместоци за извршени 

работи и задачи по дадени обврски од: 

 активности во реализација на втор циклус студии;  

 активности во реализација на трет циклус студии, односно стекнување научен степен 

доктор на науки; 

 учество во реализација на научно - истражувачки проекти; 

 учество во реализација на применувачка, односно апликативна високостручна дејност; 

 учество во работа на непостојани комисии, работни и стручни тела, работни групи и 

слично;  

 издавачка дејност за издавање на учебници; 

 активности во реализација на специјализации, курсеви, семинари, симпозиуми, 

континуирано образование и слично; 

Надоместоците од став 1 на овој член се исплаќаат по доставен и одобрен извештај до 

Ректорот на Универзитетот, кој донесува посебна Одлука за исплата на надоместок. 

 

 

Надоместоци за извршување работи за реализација на втор циклус на студии  

 

Член 20 

 За учество во организирање и реализација на постдипломски, специјалистички и втор 

циклус студии, надомест им се исплаќа на наставниците, соработниците, административно-

техничкиот и помошниот  кадар. 

По одбивањето на материјалните трошоци за студиите од вкупните приходи за 

постдипломски и специјалистички студии, како и за втор циклус студии, остатокот се 

распределува по предлог на Ректорот, со посебна одлука на Ректорската управа, со што ќе се 

утврди бројот на бодовите во согласност бројот на часови и наставната и друга ангажираност на 

вработените.  

 

Надоместоци за извршување работи за реализација на постапка за стекнување научен степен 

доктор на науки, учество во рецензентска комисија за избор во звање и издавачка дејност 

 

Член 21 

За наставниот, соработничкиот и другиот кадар, кој учествува во оцена и одбрана на 

докторска дисертација, во рецензентска комисија за избор во звање и за издавачка дејност, се 

исплаќа надомест во висината утврдена по предлог на Ректорот, со посебна Одлука донесена од 

страна на Ректорската управа на Универзитетот. 
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Надоместоци за вршење работи на научноистражувачки проекти 

 

Член 22 

Средствата стекнати по основ на вршење работи на научно-истражувачки проекти се 

распределуваат по предлог на раководителот на проектот согласно со финансискиот план на 

проектот, со решение донесена од страна на ректорот. 

 

Надомест за реализација на применувачка, издавачка, односно апликативна високостручна 

дејност 

Член 23 

За учество во реализација на применувачка, издавачка, односно апликативна 

високостручна дејност се исплаќаат надоместоци во рамките на остварените приходи од овие 

активности. 

Од приходот што Универзитетот го остварува по основ на вршење на применувачка, 

издавачка, односно високостручна апликативна дејност, најмалку 20% се издвојува за 

Универзитетот, а од остатокот на средствата се врши распределба по предлог на раководителот на 

проектот, согласно со финансискиот план на проектот со одлука/ решение донесена од ректорот. 

 

Надоместоци за учество во работа на комисии, работни групи, тела и слично 

 

Член 24 

На членови на комисија, работна група, тело и сл. формирана(о) од орган на 

Универзитетот, факултетот, за изготвување нормативни акти, експертски анализи, стручни 

материјали и други активности надвор од вообичаените работни обврски и активности, им се 

исплаќа вкупен нето-надомест во зависност од обемот и степенот на сложеност на работните 

задачи.   

Членови на комисија, работна група, тело и сл. можат да бидат наставно-научните и 

соработничките кадри и лица од Стручната служба на Универзитетот и надворешни лица. 

Обемот и степенот на сложеност се утврдува од органот кој ја формирал комисијата, 

работната група, тело и сл. при нивното формирање. 

Исплатата на комисиите се врши по доставен и усвоен извештај со приложена 

документација (предлози, пописни листи, записници од состаноци и сл.).  

Надоместоците од став 1 на овој член се исплатуваат со посебно решение од страна на 

Ректорот. 

Персоналниот данок на надоместоците за учество во комисии и работни тела е на товар на 

Универзитетот. 

Член 25 

На  вработените  во  стручните  служби  на  Универзитетот  им  се  исплаќа надоместок 

за учество во извршувањето на работите кои не спаѓаат во редовни работни обврски, и тоа: 

учество во работа на непостојани комисии, работни и стручни тела, вршење работи на 

научноистражувачки проекти и стручно, техничко и административно учество во извршувањето 

на работите. 

Генералниот секретар е одговорен за работата на стручната служба. 

Одлука за учеството и висината на средствата ја донесува Ректорот, по предлог на 

Генералниот секретар.  

Ректорот со одлука може да им определи дополнителен износ на бодови и според негова 

оценка за зголемен обем на работа и работни задачи. 

Надоместокот за вршење дополнителни работи и задачи се исплаќа доколку се обезбедени 

средства за таа намена како надоместок. 

Персоналниот данок на надоместоците за учество во комисии и работни тела е на товар на 

Универзитетот. 
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Надоместоци за изведување настава на други универзитети  

 

Член 26 

 Од приходот што се остварува по основ на вршење настава на други универзитети, 

најмалку 20% се издвојува за Универзитетот, а од остатокот на средствата се исплаќаат лицата кои 

ја изведуваат наставата на другите Универзитети. 

 

Надоместоци за изведување високообразовна дејност од страна на лица кои не се вработени 

на Универзитетот, ангажирање на стручњаци од практиката, демонстратори и во случаи 

на мирување на работниот однос за вршење на функција  

 

Член 27 

На наставник и соработник на кој му мирува работниот однос поради извршување  јавни 

функции за кои прима плата, не му се исплаќа надоместок.  

На ангажиран наставник, визитинг професор, истакнат стручњак од практиката, 

демонстратори како и на пензиониран професор и соработник, им се исплаќа надоместок за 

одржан час настава, односно учество во наставата.  

Начинот на утврдување на надоместоците од став 1 на овој член и нивната исплата ќе 

бидат уредени по предлог на Ректорот, со посебена Одлука донесена од страна на Ректоратот на 

Универзитетот, а врз основа на договорот со кој се уредуваат меѓусебните односи. 

 

Други надоместоци на плата 

 

Член 28 

На вработените на Универзитетот, покрај надоместоците од претходните членови на овој 

Правилник, им се исплатува: 

- двократен износ од просечна нето-плата по работник при заминување во пензија; 

- надомест за користење на сопствен автомобил до 30% од цената на горивото по литар по 

поминат километар, со одобрение на ректорот; 

- во случај на смрт на работник или член на блиско семејство, за потешки елементарни 

непогоди, подолго боледување при што надоместокот не може да биде помал од 

просечната плата во стопанството на Р. Македонија; 

- јубилејни награди за најмалку 10-годишна работа на Универзитетот во висина на 

просечната месечна плата во стопанството на Р. Македонија, исплатена во претходните 3 

месеци. 

 

IV. ПОВРЕДА НА РАБОТНИОТ РЕД И ДИСЦИПЛИНА 

 

Член 29 

За неизвршување на задачите предвидени за работното место, како и на доверените 

работни задачи, а врз основа на Законот за работни односи, во зависност од степенот на 

одговорноста на вработениот, условите под кои е направена повредата на работните обврски и на 

работниот ред и дисциплина, поранешната работа и однесување на вработениот, тежината на 

повредата и нејзините последици, на вработениот може да му се изрече парична казна, која не 

може да биде поголема од 15% од последната исплатена месечна нето плата на вработениот, во 

траење од еден до шест месеца. 
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V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  

 

Член 30 

Исплатите по овој Правилник ќе се вршат во рамките на обезбедените средства за таа 

намена. 

 

Член 31 

 Мерилата и критериумите за стекнувањето и распределбата на средствата за втор и трет 

циклус студии ќе се утврдат со посебни акти.  

 

Член 32 

 За се што не е предвидено со овој Правилник се применуваат одредбите од Законот за 

работните односи, Колективниот договор за јавниот сектор, други прописи и актите на 

Универзитетот. 

 

Член 33 

Со влегувањето во сила на овој Правилник, престануваат да важат: Правилникот за 

единствените основи за утврдување на платите и надоместоците на вработените на 

Универзитетот “Мајка Тереза“ во Скопје број 02-146/3 од 13.02.2018 година, Одлуката за 

утврдување на бодовите за плата од сметка за самофинасирачки активности за вработените на 

Универзитетот “Мајка Тереза“ во Скопје број 0201-146/5 од 23.02.2018 година. 

 

Член 34 

 Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува со 

пресметката на платите за месец декември 2018 година.  

 

 

 

Универзитет „ Мајка Тереза“ во Скопје 

                                                                                                          Ректор, 

                                            Prof. dr. Aziz Pollozhani с.р. / d.v. 
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Врз основа на член 94 од Законот за високо образование („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.82/2018), Универзитетскиот сенат, на 8-та седница одржана на 26.12.2018 година, 

го донесе следниот: 

 

ПРАВИЛНИК 

за распределба на дел од средствата стекнати од партиципација и кофинансирање на 

трошоците за студирање на факултетите на Универзитетот „Мајка Тереза“  во  Скопје 

                               

Општи одредби 

Член 1 

Со овој Правилник се утврдува начинот на распределба на дел од средствата стекнати од 

партиципација и кофинансирање на трошоците за студирање на факултетите на Универзитетот 

„Мајка Тереза“ во Скопје (во натамошниот текст: Универзитетот). 

 

Употреба на средствата по намени 

Член 2 

Средствата од остварените приходи од партиципации и кофинансирање на трошоците за 

студирање што ги стекнуваат факултетите на Универзитетот од прв циклус на студии, во висина 

од 40% можат соодветно да се употребуваат и за следниве намени: 

 фундаментални и применети истражувања; 

 осовременување на научноистражувачката инфраструктура; 

 оспособување усовршување на кадрите за научноистражувачка работа; 

 инвестиции и нив е стационар одржување; 

 научноистражувачки проекти; 

 конкурси за финансирање од страна на универзитот; 

 трошоци за студиски престој на соработници асистенти кои имаат обврска да остварат 

еден студиски престој во траење од еден до три месеци; 

 

Утврдување на намената 

Член 3 

Фундаменталните и применетите истражувања опфаќаат расходи за материјали, реагенси и 

сл.,опрема и инструменти набавени за конкретното истражување, расходи за посета на терен 

(патни расходи, бензин и слично), тековно одржување на објектите и опремата, индиректни 

расходи за истражувањето (вода, струја, греење), расходи за сертификација, акредитација и 

лиценци, надоместоци на надворешни истражувачи, надоместоци за главниот истражувач и 

членовите на тимот, престој на странски научни истражувачи (патни расходи, сместување, 

надоместок), објавување на резултатите од фундаменталните и применети истражувања во форма 

на трудови во научни книги и научни списанија, заштита на правата од интелектуална сопственост 

и др. расходи поврзани со истражувањата. 

 

Член 4 

Осовременувањето на научноистражувачката инфраструктура опфаќа расходи за 

опремување на лаборатории, центри,  библиотеки, издавање и набавка на литература и стручни 

списанија, членарини во меѓународни организации, како и расходи за осовременување на наставно 

образовниот процес што опфаќаат надоместоци за објавување на трудови во странски научни 

списанија со фактор на влијание. 
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Член 5 

Оспособувањето и усовршувањето на кадрите за научноистражувачка работа опфаќа 

расходи за учество на домашни истражувачи (наставно-научни и соработнички кадри и студенти) 

на научни собири во земјата и во странство и организирање научни собири од национален и меѓу 

народен карактер во Република Македонија, како и докторски семинари, конференции и 

работилници од истражувачка практика. 

Расходите за учество на домашните истражувачи на симпозиуми, семинари и конференции 

од национален и меѓународен карактер опфаќаат котизација, патни расходи, сместување, дневници 

и др. расходи поврзани со патувањето.  

Расходите за организирање научни собири од национален и меѓународен карактер во 

Република Македонија опфаќаат материјални расходи за изнајмување на простор, подготовка на 

материјали, надоместоци на предавачите од странство, преводи на материјали, ангажирање на 

преведувачи и други расходи поврзани со организацијата. 

                     

Член 6 

Инвестициите и инвестиционото одржување опфаќаат расходи за информатичка 

технологија, опремување на училници, амфитеатри, лаборатории, центри. библиотеки, изградба и 

реконструкција на градежните објекти и слично. 

 

Член 7 

Научноистражувачки проекти опфаќаат расходи за материјали, реагенси и сл., опрема и 

инструменти набавени за конкретниот научноистражувачки проект, расходи за посета на терен 

(патни расходи, бензин и слично), тековно одржување на објектите и опремата, индиректни 

расходи за истражувањето (вода, струја, греење) надоместоци на надворешни истражувачи, 

надоместоци за главниот истражувач и членовите на тимот, како и за објавувањето на резултатите 

од научноистражувачкиот проект во форма на труд во домашни и странски научни книги и научни 

списанија. 

 

Член 8 

Конкурсите за финансирање од страна на универзитетите - опфаќаат расходи за 

финансирање на разни активности од страна Универзитетот врз основа на објавен конкурс, како 

што се: доделување стипендии на студенти, награди за најдобри студенти, награди за најдобар 

професор/научник и сл., вклучувајќи ги и расходите за објавување на огласите. 

 

Член 9 

Трошоците за студиски престој па соработппци/асистенти кои имаат обврска да 

остварат еден студиски престој во траење од еден до три месеци се покриваат од средствата 

остварен и од партиципации и кофинансирање доколку престојот се остварува на еден од 200 

рангирани универзитети согласно со Шангајската листа, односно првите 100 најдобро рангирани 

универзитети од соодветното научно подрачје, односно првите 100 најдобро рангирани 

универзитети по МБА-програмата согласно со шангајскиот Џио Тонг-универзитет, US News and 

Report и Times Higher Education Supplement-World Uniersity Ranking. 

 

Заеднички одредби 

 

Член 10 

Деканатската управа на секој од факултетите секоја година донесува предлог-програма за 

конкретната распределба на средствата според намените утврдени во членот 2 од овој Правилник, 

и истата ја доставува на разгледување и усвојување до Ректорската управа на Универзитетот, за 

што ќе биде донесена посебна Одлука. 
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Член 11 

Структурата на намените во Програмата од претходниот член факултетите ќе ја утврдуваат 

во зависност од сопствените приоритети во тековната година и спецификите на научното подрачје 

на кое припаѓа единицата на Универзитетот. 

 

Член 12 

Деканатската управа на факултетот во тековната година доставува извештај за 

реализираната распределба на дел од средствата стекнати од партиципација и кофинансирање на 

трошоците за студирање  за претходната година.  

За вистинитоста на податоците во извештајот е одговорен деканот на факултетот. 

 

Член 1З 

Извештајот од член 12 во електронска и печатена форма се доставува до Ректоратот на 

Универзитетот со доставувањето на завршната сметка.  

Сублимираниот  извештај на ниво на Универзитет од став 1 на овој член го утврдува 

Ректорската управа, а Универзитетскиот сенат го усвојува. 

 

Член 14 
Универзитетот е должен во својата сметководствена евиденција да обезбедат аналитички 

податоци за приходите остварени од партиципации и кофинансирање по одделни циклуси и 

расходите што се покриваат од овие средства. 

 

Член 15 

Образецот за изготвување на извештајот од членот 12 е составен дел на овој Правилник. 

 

Член 16 

Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе почне да се применува од 

01.01.2019 година. 

 

 

                                                                                                                               Ректор, 

                                                                                                                               Prof. dr. Aziz Pollozhani          

                                                                                                                                             с.р. / d.v.



 

И З В Е Ш Т А Ј 

за реализираната распределба на дел од средствата стекнати од партиципација и 

кофинансирање на трошоците за студирање на единиците на Универзитетот 

„Мајка Тереза“ во Скопје 

_______________________________________________ 

Ред.  

бр 

 

 Конто Поединечен 

износ  

Збирен 

Износ 

Основ 

за 

исплата 

1 2 3 4 5 6 

1. Вкупно остварени приходи од 

партиципации и кофинансирање (ред 

2+ ред 3) 

    

2. Приходи од партиципации 723    

3. Приходи од кофинансирање 723    

4. 40% од приходите од партиципации и 

кофинансирање (ред 1*40%) 

    

 Вкупно расходи (5+6+7+8+9+10+11)     

5. Фундаментални и  

Применети 

истражувања 

    

5.1 Посета на терен, надомест на патни 

расходи и расходи за сместување на 

странски научни истражувачи 

420    

5.2 Индиректни расходи (струја, вода, 

греење) 

421    

5.3 Материјали и реагенси 423    

5.4 Тековно одржување на опремата 424    

5.5 Надоместоци за истражувачите 

(домашни и странски) 

425    

5.6 Објавување на резултатите 425    

5.7 Расходи за сертификација, акредитација 

и лиценци 

426    

5.8 Набавка на опрема и инструменти 480    

6. Осовременување на 

научноистражувачката 

инфраструктура 

    

6.1 Литература и стручни списанија 423    

6.2 Надоместоци за визитен-професори, 

афирмирани научници , стручњаци од 

практиката и уметници 

425    

6.3 Објавување на трудови во странски 

научни списанија со фактор на влијание 

425    

6.3 Членарини во меѓународни организации 426    

      

Ред.  

бр 

 

 Конто Поединечен 

износ  

Збирен 

Износ 

Основ 

за 

исплата 

1 2 3 4 5 6 

6.4 Опремување на лаборатории, центри, 

библиотеки 

480    
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7. Оспособување и усовршување на 

кадрите за научно Истражувачка 

работа 

    

7.1 Учество на домашни истражувачи на 

научни собири во земјата а и во 

странство 

420    

7.2 Организирање на научни собири од 

национален и меѓународен карактер во 

РМ 

426    

8. Инвестиции и инвестиционо 

одржување 

    

8.1 Опрема 480    

8.2 Реконструкција на објекти 481    

9. Научноистражувачки проекти     

9.1 Расходи за посета на терен 420    

9.2 Индиректни расходи (струја, вода, 

греење) 

421    

9.3 Материјали и реагенси 423    

9.4 Тековно одржување на објектите и 

опремата 

424    

9.5 Надоместоци за истражувачите 425    

9.6 Објавување на резултатите 425    

9.7 Опрема и инструменти 480    

10. Конкурси за финансирање од страна 

на 

универзитетите 

    

10.1 Доделени стипендии и награди за 

студентите 

464    

10.2 Награди за наставници/научници 464    

10.3 Расходи за објавување на огласите 464    

11. Трошоци за студиски престој на 

соработници/асистенти кои имаат 

обврска да остварат еден студиски 

престој во траење од еден дo три 

месеци 

    

11.1      

11.2      

11.3      
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Врз основа на член 160 од Законот за високото образование Сл. весник број 82/18 

година), а во врска со одредбите од Законот за работните односи (Сл.весник на РМ 

бр.167/15 - пречистен текст, 27/16,134/16 и 120/18) Сенатот на Универзитетот „Мајка 

Тереза“ во Скопје на седницата одржана на 26.12.2018 година, донесе 

ПРАВИЛНИК 

за работниот ред и работната дисциплина на работниците 

на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје 

I - ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Со овој Правилник се утврдуваат работниот ред и работната дисциплина на 

работниците на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје (во понатамошниот текст: 

Универзитетот). 

Член 2 

Работниците се должни да ги почитуваат одредбите за работниот ред и за 

работната дисциплина утврдени со закон, со колективен договор, со овој Правилник и 

со другите акти на Универзитетот. 

Член 3 

За кршењето на работниот ред и на дисциплината утврдени со закон, со 

колективен договор, со овој Правилник, со другите правилници и други акти (наредби, 

решенија, налози, упатства и слично) донесени од Ректорот и другите органи на 

Универзитетот, работниците се лично одговорни, согласно со закон, со колективен 

договор и со општите акти на Универзитетот. 

II - РАБОТЕН РЕД И РАБОТНА ДИСЦИПЛИНА 

Член 4 

Во врска со работниот ред и работната дисциплина кои произлегуваат од 

заснованиот работен однос во Универзитетот, работниците се должни: 

1. да ги почитуваат редот и дисциплината пропишани со закон, со колективен 

договор и со овој Правилник; 

2. да ги извршуваат совесно и навремено работните обврски; 

3. да се придржуваат кон прописите што важат за вршење на работите на 

работното место; 

4. да се придржуваат кон распоредот и користењето на работното време; 

5. со средствата за работа и со инвентарот да постапуваат совесно и во согласност 

со техничките упатства за работа; 

6. веднаш да го известат ректорот преку деканот или претпоставениот доколку 

настане штета или грешка во работењето или загуба; 

7. навремено да го известат ректорот или претпоставениот за отсуство од работа; 

8. ако поради болест или оправдани причини отсуствуваат од работа,  за тоа, во  

рок од 48 часа, да го известат ректорот преку деканот или претпоставениот; 

9. прописно да ги употребуваат и да ги одржуваат средствата и опремата за 

заштита при работа; 

10.  да не ги користат незаконито и неовластено средствата на Универзитетот; 

11. да не го одбиваат вршењето на службените задачи од работното место на кое се 

распоредени или да не одбиваат наредби, работни налози, упатства и слично од 

непосредно претпоставениот; 
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12. да поднесуваат точни податоци и извештаи на барање на непосредно 

претпоставениот и на овластените државни органи; 

13. при извршувањето на работите да не преземаат дејствија или да користат 

средства на Универзитетот со кои противправно, за себе или за други, би 

прибавиле лична и материјална корист; 

14. да не преземаат дејствија за политичко и верско организирање и дејствување на 

работното место; 

15. со печатите и штембилите на Универзитетот и неговите единици да ракуваат на 

начин пропишан со важечките прописи и акти донесени од Ректорот на 

Универзитетот; 

16. на работното место и надвор од него да се однесуваат на начин кој нема да му 

наштети на угледот на Универзитетот; 

17. со сопственото однесување да не го попречуваат извршувањето на работите на 

другите работници (правење паузи и одмори надвор од просториите определени 

за тоа, психички и физички притисоци да не се извршуваат работните задачи, 

незаконити собирања во работно време и слично); 

18. професионално да соработуваат во извршувањето на работите во рамките на 

организационата единица во која се распоредени и со другите организациони 

единици; 

19. постојано стручно да се усовршуваат и да се оспособуваат; 

20. да ги остваруваат предвидените резултати во работата, така што во секој 

поединечен случај да може да се оцени што претставува работен резултат 

зависно од општо познатите критериуми за секое работно место; 

21. да не го злоупотребуваат работното време, за себе или за друг, да прибавуваат 

имотна корист, што подразбира и разни неовластени продажби, рекламирања и 

слично, како и доведување на невработени лица кои се занимаваат со тоа, освен 

со посебна дозвола во посебени оправдани случаи од страна на ректорот; 

22. да не ја злоупотребуваат  идентификационата картичка за евиденција на 

присуството на работа (користење на туѓа картичка, давање на картичката на 

друг и сл.); 

23. да не го напуштаат работното место без одобрение на непосредно 

претпосатвениот; 

24. неовластено да не оддаваат деловни и други податоци и резултати за извршени 

анализи, односно неовластено да не ги пренесуваат на неовластени лица; 

25. да не предизвикуваат неред и тепачка и да не пренесуваат гласини и интриги со 

кои се разнишуваат колегијалноста и меѓучовечките односи; 

26. да не повторуваат повреди на работните обврски; 

27. неовластено да не изнесуваат опрема и инвентар од работните простории, 

односно од Универзитетот; 

28. да имаат коректен однос кон вработените и кон странките; 

29. уредно да ги чуваат документацијата, материјалите и средствата за работа; 

30. да даваат, односно да не одбиваат стручна помош на други работници, во 

извршувањето на нивните задачи, поради лична нетрпеливост или од други 

неоправдани причини; 

31. да не пушат на места каде што тоа е посебно обележано дека е забрането; 

32. да не спијат во работното време или да лежат, наместо да ја вршат редовната 

работа; 

33. да не навредуваат и да не клеветат; 

34. да не вршат хонорарни, приватни и други работи за време на работата; 

35. да не примаат подароци или друг вид користи; 

36. благовремено да доставуваат документи за финансиското и материјалното 

работење, наоди, резултати и слично; 

37. совесно да ја употребуваат компјутерската и другата опрема и да постапуваат 

согласно со упатствата за употреба или по упатства на стручни лица; 

38. да не преземаат работи од областа на деловно-стручната работа на 

Универзитетот во приватна дејност, со што на Универзитетот му се причинува 

материјална штета; 
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39. да не склучуваат штетни договори; 

40. без изрично одобрение од ректорот да не даваат никакви изјави за медиумите 

кои се однесуваат на работата на Универзитетот. 

 

III- ВЛЕГУВАЊЕ И ИЗЛЕГУВАЊЕ ОД УНИВЕРЗИТЕТОТ 

1. Доаѓање на работниците на работа 

Член 5 

 Влегување во Универзитетот е дозволено на работниците, по правило, само за 

работа во редовното работно време. 

Член 6 

 Вработените лица во Стручната и административна служба на Универзитетот 

полното работно време го реализираат во работен ден. Тие мора да бидат на своето 

работно место точно во определеното време за почеток на работа (8:30 до 16:30 часот), 

за да може да почне со работа без задоцнување, согласно со одлуката за утврдување 

распоред на работното време и за воведување електронски систем  за  регистрација на  

работното  време на Стручната и административна служба на Универзитетот „Мајка 

Тереза“ во Скопје донесена од Ректорската управа на Универзитетот. 

 Вработените лица избрани во наставно научни и соработнички звања работното 

време го реализираат во работен ден, претпладне или попладне помеѓу 8:00 и 20:00 

часот во зависност од наставните и други обврски согласно со Одлуката за утврдување 

распоред на работното време и за воведување електронски систем  за  регистрација на  

работното  време на лицата избрани во наставно-научни, и соработнички звања 

донесена од Ректорската управа на Универзитетот и Укажувањето од Ректорот број: 

0202-1435/1 од 03.12.2018 година. 

При доаѓањето на работното место по која и да било основа (доаѓање на работа, 

враќање од службени излегување, враќање од пауза и сл.),  работникот е должен со 

помош на идентификационата картичка да го регистрира своето пристигнување во 

системот за регистрација на работното време. 

Член 7 

 Задоцнувањето на работа не е дозволено и тоа ќе се смета за повреда на 

работниот ред и дисциплина. 

Член 8 

 При доаѓањето на работното место работникот кој задоцнил на работа, должен е 

да се пријави на непосредно претпоставениот пред да започне со работа. 

 Ако задоцнувањето се повтори 3 пати во еден месец работодавачот може да му 

изрече парична казна на работникот во висина од 15% од последната исплатена 

месечна плата на работникот во текот на три месеци, а за повеќе од 3 задоцнувања се 

одбиваат 15 % од платата во текот на шест месеци. 

Член 9 

 Работниците што отсуствуваат од работа од оправдани причини (службено 

патување, суд, состаноци и сл.) отсуството го докажуваат со соодветен документ. 
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2. Напуштање на работното место за време на работа. 

Член 10 

 Забрането е напуштање на работното место за време на работа (освен времето 

во кое се користи дневниот одмор во текот на работата) без знаење и одобрение на 

непосредно претпоставениот или ректорот. 

Член 11 

 Напуштање на работното место за време на работа е дозволено само заради 

извршување на работите и работните задачи од делокругот на своето работното место 

(во понатамошниот текст: службена работа) 

 Како службена работа се смета работата за која Универзитетот има непосреден 

интерес. 

 Како службени работи се сметаат и работите кога работниците, на покана од 

државните органи, одат на состанок, како и седниците на Сенатот, Ректорската управа, 

Наставно - научниот совет, Деканатската управа, Научно - стручниот совет  и 

комисиите кои се одржуваат во работно време. 

Член 12 

 Работниците на Универзитетот го користат получасовниот одмор во текот на 

дневната работа според утврдениот распоред за почеток и завршување на работното 

време, и тоа од 12
00  

- 12
30

, а доколку имаат работа со странки или процесот на работа не 

дозволува прекин на работите, одмор им следува во текот на денот. 

 Само во времето од став 1 на овој член работниците можат да ги напуштаат 

своите работни места заради користење на појадок или за други потреби. 

 Секое излегување пред, односно секое враќање по одреденото време за 

користење на одморот во текот на дневната работа, ќе се смета за излегување пред 

завршувањето на работното време, односно како задоцнувањето на работникот на 

работа, и тоа време не се плаќа. 

3. Излегување на работникот од кругот на Универзитетот за работно време. 

Член 13 

 Во текот на работното време работниците можат да излезат од зградата на 

Универзитетот само за вршење на службени работи. 

 Во исклучително оправдани случаи, работниците во текот на работното време 

можат да излезат од зградата на Универзитетот, и тоа заради извршување на неопходни 

приватни работи. 

Член 14 

 Одобрение за излегување во смисла на претходниот член, за деканите, 

продеканите и за секретарите, издава ректорот на Универзитетот,за наставниците и 

соработниците деканот  а за другите вработени генералниот секретар, односно 

секретарот на единицата на универизитетот. 

Член 15 

 На одобрението за излегување мора да биде видливо и јасно назначено дали 

излегувањето е одобрено заради извршување на службени или на приватна работа. 
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Член 16 

 Одобрението за излегување се издава во два примерока, од кои едниот останува 

во соодветна евиденција, а другиот му се врачува на работникот. 

 Пред да го потпише одобрението за излегување, претпоставениот на 

одобрението ќе го запише точното време на престанувањето со работа на работникот. 

 Работникот, по враќањето на работното место, мора да му се јави на својот 

претпоставен пред да  започне со работа. 

 Претпоставениот е должен на одобрението за излегување на работникот да го 

запише времето на започнување со работа на работникот, а во соодветна евиденција 

времето во кое работникот тој ден не работел, ако било во прашање излегување заради 

вршење на приватни работи. 

Член 17 

 За времето што работникот го изгубил за извршување на приватни работи  не 

може да му се исплати плата. 

4. Прекинување на работа пред завршување на работното време 

Член 18 

 Прекинување на работа пред истекот на работното време не е допуштено. 

 Работникот може да го напушти работното место само по завршувањето на 

работното време, доколку не е поинаку предвидено со овoj Правилник. 

Член 19 

 Работникот кој ја напуштил работата пред истекот на работното време прави 

повреда на работната обврска како да задоцнил на работа и тоа време не му се плаќа.  

 

5. Влегување во зградата на Универзитетот по работното време. 

Член 20 

 По завршувањето на редовното работно време работниците можат да влезат во 

зградата на Универзитетот заради извршување на службени работи. 

Член 21 

 За сите работници кои влегуваат по редовното работно време се води 

евиденција во системот за регистрација на работното време. 

IV - ВЛЕГУВАЊЕ НА ДРУГИ ЛИЦА ВО ЗГРАДАТА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ 

Член 22 

 Секое лице кое доаѓа на Универзитетот заради извршување работи, 

задолжително, мора да се пријави во портирницата на влезот во главната зграда на 

Ректоратот или кај чуварите, доколку доаѓа надвор од работното време. 

Член 23 

 Посети на одделни лица на Универзитетот по редовното работно време можат 

да се вршат само со посебно одобрение од ректорот. 
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Член 24 

 Забранети се приватни посети на работниците на Универзитетот. 

 Во исклучително оправдани случаи, приватни посети на работниците од 

Универзитетот можат да се вршат во одредени простории. 

 Одобрението од став 2 на овој член го издава усно соодветниот раководител, со 

тоа што неговото отсуство од работа не може да трае повеќе од 30 минути. 

Член 25 

 Поединечни посети, заради разгледување на Универзитетот, по правило се 

забранети. 

 Во оправдани случаи, на групни посети на Универзитетот, одобрение издава 

ректорот на Универзитетот, врз основа на претходно писмено барање, упатено најмалку 

7 дена пред денот кога се сака да се направи посетата. 

Член 26 

 Ректорот решава за одобрување посета во секој поединечен случај и издава 

посебна дозвола, од која една копија се доставува до деканите. 

 За групни посети ректорот одредува еден работник кој ќе ја води групата од 

влегувањето до излегувањето од Универзитетот и дава потребни известувања. 

V - ВНЕСУВАЊЕ И ИЗНЕСУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ  И ДРУГИ ПРЕДМЕТИ 

Член 27 

 На работниците најстрого им е забрането од просториите и од кругот на 

Универзитетот да изнесуваат материјали и други предмети и опрема кои припаѓаат на 

Универзитетот. 

Член 28 

 За изнесување од кругот на Универзитетот материјали и други предмети 

работникот мора да има отпремница или фактура (посебно одобрение). 

 Документот од став еден го издава работникот овластен за издавање на 

материјали по потребниот број примероци. 

 Работникот кој изнесува материјал или други предмети мора да допушти да се 

изврши соодветен преглед и контрола. 

Член 29 

 За алатот и за материјалите што работниците ги изнесуваат од кругот на 

Универзитетот заради извршување на одредени задачи, се издава посебно одобрение од 

ректорот. 

Член 30 

 Чуварите се должни да го задржат секое лице кое ќе се обиде да изнесе 

материјали и други предмети без посебна дозвола. 
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VI  - ЧУВАЊЕ  ДОКУМЕНТИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА 

Член 31 

Со документите, податоците и средствата за работа се ракува на начин 

пропишан со важечките прописи и акти донесени од ректорот на Универзитетот. 

Член 32 

По завршувањето на работното време работниците ги заклучуваат вратите и 

прозорците на работните простории, а апаратите, средствата за работа или 

осветлувањето кои се под електричен напон, а не треба да се вклучени, се исклучуваат 

од електричната мрежа. 

Вработените се лично одговорни за безбедноста на средствата и за инвентарот 

во своите работни простории. 

VII - КОРИСТЕЊЕ НА САЛИТЕ И ЛАБОРАТОРИИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ 

Член 33 

Салите на Универзитетот се користат за службени состаноци, предавања, 

конференции, вежби, испити и други форми на работа. 

Член 34 

При одржувањето состанок или средба во салата или во другите работни 

простории на Универзитетот, со учество на лица од други установи, трговски друштва 

или други правни лица, организаторот е должен да го пријави на ректорот на 

Универзитетот. 

Одржувањето предавања, вежби и испити се врши според распоредот на 

часовите на  Универзитетот т.е. единиците. 

Член 35 

Доколку работните простории се потребни по завршувањето на работното 

време и во деновите на викендите, оние на кои тоа им е потребно, доаѓањето и 

напуштањето на просториите мораат да го пријават на ректорот, на деканите, на 

секретарите и на чуварската служба. 

Наставниците и асистентите кои држат предавања, вежби и испити по истекот 

на работното време и во деновите на викендите се должни да достават распоред, 

односно барање до ректорот/деканот. 

За секоја намерно направена штета се одговорни наставниците, асистентите и 

студентите, кои не презеле мерки за нејзинот спречување. 

VIII – УТВРДУВАЊЕ НА ПОВРЕДА НА РАБОТНИТЕ ОБВРСКИ, РАБОТНИОТ 

РЕД И ДИСЦИПЛИНА И ОВОЈ ПРАВИЛНИК, ИЗРЕКУВАЊЕ НА КАЗНА, 

ОТСТРАНУВАЊЕ ОД РАБОТА И ОТКАЖУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ 

Член 36 

За кршењето на работниот ред и на дисциплината утврдени со закон, со 

колективен договор и на овој Правилник, работниците се лично одговорни. 
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Нарушувањето на работниот ред и дициплината се пријавува во писмена форма 

кај деканот, секретарот, генералниот секретар или до ректорот за започнување на 

дисциплинска постапка.  

На предлог на непосредно претпоставениот или деканот, Ректорот формира 

комисија од три (3) члена која ќе има за зачада да ги испита и утврди условите под кои 

е направена повредата на работните обврски, работниот ред и дисциплина и овој 

Правилник, тежината на повредите како и нејзините последици. 

За својата работа Комисијата поднесува извештај до Ректорот на 

Универзитетот. 

Ректорот на Универзитетот врз основа на Извештајот од Комисијата, донесува 

одлука за изрекување на казна. 

Член 37 

По оцена на работодавачот, со писмен налог на овластеното лице кај 

работодавачот-Ректорот, работникот се отстранува од кај работодавачот со надоместок 

во висина  од 50% на платата на работникот кој ја примил претходниот месец до 

донесувањето на одлуката за отказ на договорот за вработување, ако:  

1) работникот со своето присуство кај работодавачот го загрозува  животот или 

здравјето на работниците или други лица или се оштетуваат средства од поголема 

вредност;  

2) присуството на работникот кај работодавачот штетно ќе се одразува врз 

работењето кај работодавачот;  

3) присуството на работникот оневозможува утврдување на одговорноста за 

повреда на работните обврски и  

4) кога против работникот е покрената кривична постапка од надлежен орган за 

кривично дело сторено на работа или во врска со работата. 

Член 38 

Работодавачот може да го откаже договорот за вработување, ако постои 

основана причина за отказ поврзана за однесувањето на работникот (лична причина на 

страна на работникот), поради кршење на работниот ред и дисциплина или работните 

обврски (причина на вина), или ако причината е заснована на потребите на 

функционирањето на работодавачот (деловна причина) 

Работодавачот може да му го откаже договорот за варботување на работникот 

поради кршење на работниот ред и дисциплина или неисполнување на обрските 

утврдени со закон, колективен договор, акт на работодавачот и договорот за 

вработување со  и без отказен рок согласно закон. 

Член 39 

Работодавачот на работникот може да му изрече парична казна до 15% од 

последната исплатена месечна нето плата на работникот, во траење од еден до шест 

месеци. 

IX - ДРУГИ ПРАШАЊА ВО ВРСКА СО РАБОТНИОТ РЕД И РАБОТНАТА 

ДИСЦИПЛИНА 

Член 40 
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Градежните работи, адаптациите и поправките на опремата на Универзитетот 

може да ги извршуваат правни или физички лица специјализирани во соодветната 

област. 

 

 

Член 41 

Обезбедувањето на кругот и работните простории на Универзитетот го вршат 

чуварите и лица овластени од ректорот. 

Член 42 

 Фотографирање и снимање на објекти, опрема, уреди и детали во кругот на 

Универзитетот не е дозволено. За секое фотографирање и снимање е потребна посебна 

дозвола од ректорот на Универзитетот. 

IX- ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 43 

 Со непридржувањето кон одредбите на овој Правилник работникот прави 

повреда на работниот ред и работната дисциплина. 

Член 44 

 Овој Правилник стапува во сила со денот на неговото донесување. 

 

        Ректор, 

Скопје, 26.12.2018 година    Проф. д-р Азиз Положани  

                                                                                                          с.р. / d.v. 
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Врз основа на член 23 став 4 од законот за заштита на личните податоци(„Службен 

весник на Република Македонија“ број 7/2005, 103/2008, 124/2010,  135/2011, 43/2014, 

153/2015 и 99/2016), член 10, став 2, алинеа 4 од Правилникот за техничките и 

организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните 

податоци („Службен весник на Република Македонија“, бр0ј 38/2009 и 158/10), како и 

член 94 од Законот за високото образование („Службен весник на Република 

Македонија“, број 82/2018), Сенатот на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје на 8-

та седницата одржана на 26.12.2018 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 

За техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на 

обработката на личните податоци на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје 

Член 1 

Со овој Правилник се пропишуваат техничките и организациските мерки што 

Универзитетот „‟Мајка Тереза‟‟ –Скопје (во понатамошниот текст „‟Контролорот‟‟) во 

својство на Контролор ги применува за обезбедување тајност и заштита на обработката 

на личните податоци. 

Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следново значење: 

 „‟Личен податок‟‟ е секоја информација која се однесува на идентификувано 

физичко лице или физичко лице кое може да се идентификува, а лице кое може да се 

идентификува е лице чиј идентитет може да се утврди директно или индиректно, 

посебно врз основа на матичен број на граѓанинот или врз основа на едно или повеќе 

обележја специфични за неговиот физиолошки, ментален, економски, културен или 

социјален идњентитет; 

 „‟Документ‟‟ а секој запис кој содржи лични податоци и истиот може да биде 

во електронска или хартиена форма, да се чува на медиум и во информатичко 

комуникациска опрема која се користи за обработка на податоците, да се доставува 

преку пошта или да се пренесува преку телекомуникациска мрежа; 

„‟Обработка на личните податоци‟‟ е секоја операција или збир на операции 

што се изведуваат врз лични податоци на автоматски  или друг начин, како што :е 

собирање, евидентирање, организирање, чување, приспособување или промена, 

повлекување, консултирање, употреба, откривање преку пренесување, објавување или 

на друг начинправење достапни, изедначување, комбинирање, блокирање, бришење 

или уништување; 

   „‟Збирка на личните податоци‟‟ е структурирана група лични податоци која е 

достапна согласно со специфични критериуми, без оглед  дали е централизирана, 

децентрализирана или распространета на функционална или географска основа. 

 „‟Субјект на лични податоци‟‟ е секое лице на кое се однесуваат обработените 

податоци; 

 „‟Согласност на субјектот на личните податоци‟‟ е слободно и изречно 

дадена изјава на волја на субјектот на личните податоци со која се согласува со 

обработката на неговите лични податоци за однапред определени цели; 
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 „‟Писмена согласност на субјектот на личните податоци‟‟ е 

потпишанасогласност од страна на субјектот на личните податоци во форма на 

документ или одредба во договор; 

 „‟Контролор на збирка на лични податоци‟‟ е лекарската комора на 

Македонија како правно лице, кое самостојно или заедно со други ги утврдува целите и 

начинот на обработка на личните податоци (во понатамошниот текст:Контролор). Кога 

целите и начинот на обработка на личните податоци се утврдени со закон или друг 

пропис , со истиот закон, односно пропис се определуваат контролорот или посебните 

критериуми за неговото определување; 

„‟Офицер за заштита на личните податоци‟‟ е лице овластено од контролорот 

за самостојно и независно вршење на работите во смисла на член 26-а од Законот за 

заштита на личните податоци; 

 „‟Трето лице‟‟ е секое физичко или правно лице орган на државната власт или 

друго тело, кое не е субјект на лични податоци, контролор, обработувач на збирка на 

лични податоци или лице кое под директно овластување на контролорот или 

обработувачот на збирка на лични податоци е овластено да ги обработува податоците; 

 „‟Администратор на информацискиот систем‟‟ е лице овластено за 

планирање и за применување на технички и организациски мерки, како и за контрола 

на обезбедувањето тајност и заштита на обработката на личните податоци во 

информацискиот систем; 

 „‟Авторизиран пристап‟‟ е овластување доделено на овластено лице за 

обработка на личните податоци, за користење одредена информатичко комуникациска 

опрема или за пристап до одредени работни простории на контролорот. 

 „‟Овластено лице‟‟ е физичко лице , вработено или ангажирано кај 

контролорот кое има авторизиран пристап до документите и до информатичко 

комуникациската опрема. 

 „‟Лозинка‟‟ е доверлива информација составена од множество на карактери кои 

се користат за проверка на овластеното лице: 

 „‟Проверка‟‟ е постапка за верификација на идентитетот на овластеното лице 

на информацискиот систем; 

 „‟Идентификација‟‟ е постапка за идентификување на овластеното лице на 

информацискиот систем; 

 „‟Информациска структура‟‟ е целата информатичко комуникациска опрема 

на контролорот, во рамките на која се собираат, обработуваат и чуваат личните 

податоци; 

 „‟Информациски систем‟‟ е систем со кој може да се обработуваат личните 

податоци со цел да бидат достапни и употребливи за секој кој што има потреба да ги 

користи; 

 „‟Медиум‟‟ е физички уред кој се користи при обработка на личните податоци 

во информацискиот систем, на кој податоците можат да бидат снимени или од кој 

истите можат да бидат повторно вратени; 

 „‟Сигурносна копија‟‟ е копија на личните податоци содржани во 

електронските документи, кои се зачувани на медиум за да се овозможи нивно 

повторно враќање; 

 „‟Инцидент‟‟ е секоја аномалија која влијае или може да влијае на тајноста и 

заштитата на личните податоци; 
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 „‟Контрола на пристап‟‟ е операција за доделување на пристап до личните 

податоци или од информатичко комуникациската опрема со цел проверка на 

овластеното лице. 

Член 3 

Одредбите од овој правилник се применуваат и при обработка на личните 

податоци од страна на обработувачот на збирка на лични податоци (Одредбите од овој 

правилник соодветно се применуваат и при проверката на постапувањето на 

обработувачот при обработката на личните податоци во смисла на член 26 став 3 од 

Законот за заштита на личните податоци).  

Член 4 

Одредбите од овој правилник се применуваат за : 

 1.целосно и делумно автоматизирана обработка на личните податоци и 

 2.друга рачна обработка на личните податоци што се дел од постојаната збирка 

на лични податоци или се наменети да бидат дел од збирка на лични податоци. 

Нивоа на технички и организациски мерки 

Член 5 

 На сите документи во Универзитетот „‟Мајка Тереза‟‟-Скопје задолжително се 

применуваат технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на 

обработката на личните податоци класифицирани во три нивоа: 

 -Основно ниво 

 -Средно ниво 

 -Високо ниво 

Примена на нивоа  

 (1) За сите документи задолжително се применуваат технички и организациски мерки 

кои се класифицирани на основно ниво.  

(2) За документите кои содржат лични податоци што се однесуваат на: кривични дела, 

изречени казни, алтернативни мерки и мерки на безбедност за извршени кривични 

дела, задолжително се применуваат технички и организациски мерки кои се 

класифицирани на основно и средно ниво.   

(3) За документи кои содржат: посебни категории на лични податоци, лични податоци 

кои се обработуваат за полициски цели и лични податоци кои се обработуваат заради 

заштита на интересите на државната безбедност и одбраната на Република Македонија, 

задолжително се применуваат технички и организациски мерки кои се класифицирани 

на основно, средно и високо ниво.   

(4) За документите кои содржат матичен број на граѓанинот задолжително се 

применуваат технички и организациски мерки кои се класифицирани на основно и 

средно ниво.  

(5) За документите кои се пренесуваат преку електронско комуникациска мрежа, а 

содржат посебни категории на лични податоци и/или матичен број на граѓанинот 

задолжително се применуваат технички и организациски мерки кои се класифицирани 

на основно, средно и високо ниво.“.  



30 

 

(6) Со документацијата за технички и организациски мерки, контролорот треба да 

пропише и обезбеди соодветен степен на заштита на личните податоци, согласно на 

нивоата кои се определени во овој член. 

ОСНОВНОТО НИВО НА ТЕХНИЧКИ И ОРГАНИЗАЦИСКИ МЕРКИ  

Документација за технички и организациски мерки  

Член 6  

(1) Контролорот задолжително донесува и применува документација за технички и 

организациски мерки за овластените лица кои имаат пристап до личните податоци и до 

информацискиот систем.  

(2) Документацијата од ставот (1) на овој член особено содржи:   

- План за создавање систем на технички и организациски мерки за обезбедување 

тајност и заштита на обработката на личните податоци;  

- Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита 

на обработката на личните податоци;  

- Правила за определување на обврските и одговорностите на администраторот на 

информацискиот систем и на овластените лица при користење на документите и 

информатичко комуникациската опрема;  

- Правила за пријавување, реакција и санирање на инциденти;   

- Правила за начинот на правење на сигурносна копија, архивирање и чување, како и за 

повторно враќање на зачуваните лични податоци;  

- Правила за начинот на уништување на документите, како и за начинот на 

уништување, бришење и чистење на медиумите.   

(3) Документацијата од ставот (2) на овој член, контролорот веднаш ја менува и 

дополнува кога ќе се направат промени во информацискиот систем. 

Технички мерки 

Член 7 

Под информатички систем се подразбира збир од персонални компјутери, сервери, 

печатари и преносни медиуми како и алатки, како подршка на информацискиот систем 

со што се обезбедува тајност и заштита при обработката на личните податоци. 

 Начинот и постапките на нивно користење се : 

 1.единствено корисничко име; 

 2.Лозинка креирана за секое овластено лице, која е сочинета од комбинација на 

најмалку осум алфанумерички карактери и специјални знаци; 

 3.корисничко име и лозинка која овозможува пристап на овластеното лице до 

информацискиот систем во целина, на поединечни апликации и/или поединечни збирки 

на личните податоци потребни за извршување на неговата работа; 

 4.автоматизирано одјавување од информацискиот систем после изминување на 

определениот период од 15 минути на неактивност и за повторно активирање на 

системот потребно е одново внесување на корисничкото име и лозинката; 
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 5.автоматизирано отфрлање од информацискиот систем после три неуспешни 

обиди за најавување (внесување на погрешно име и лозинка) и автоматизирано 

спречување во рок од 30 минути за повторно најавување во системот; 

 6.персоналните компјутери на кои има лични податоци имаат поставено БИОС 

лозинка за нивно физичко вклучување. 

 7.Криптирани податоци кои се сместени на дисковите на компјутерите на кои 

има лични податоци со користење на ЕФС податочни системи или други техники. 

 8.доколку личните податоци се сместенио во база на податоци , истата ќе биде 

заштитена со лозинка и по можност податоците во неа да бидат криптирани. 

 9.Инсталирана заштитна бариерна мрежа помеѓу информацискиот систем и 

интернет или било која друга форма на надворешна мрежа, како заштитна мерка против 

недозволени или злонамерни обиди за влез или пробивање на системот; 

 10.Инсталирана антивирусна програма, како ефективна и сигурна анти-вирусна 

и анти-спајвер заштита на информацискиот систем, која постојано се ажурира заради 

превентива од непознати и непланирани закани од нови вируси и спајвери; 

 11.Ефективна и сигурна анти-спам заштита, која постојано ќе се ажурира заради 

превентивна заштита од спамови; и 

 12.правење резервна копија на документи со лични податоци во електронска 

форма; 

 13.забрана на пренос на документи со лични податоци во електронска форма 

преку електронска пошта; 

 14.Одобрување од Контролорот за користење на преносен медиум за пренос на 

документи со лични податоци надвор од работните простории. 

 Во случај на инцидент, пристап на информацискиот систем имаат овластените 

лица задолжени за одржување и сервисирање на информатичкиот систем (во 

понатамошниот текст овластен сервисер). 

 Документите во хартиена форма се чуваат во ормани физички заштитени и 

пристап до нив имаат само лица со овластувње од Контролорот. 

Член 8 

УМТ обезбедува организациски мерки за тајност и заштита на обработката на 

личните податоци, во поглед на физичката заштита на работните простории и опремата 

и заштита на информацискиот систем како целина, вклучувајќи го и преносот на 

податоците. 

Обврските и одговорностите на администраторот на информацискиот систем, се 

дефинирани и утврдени во Правилникот за определување на обврските и 

одговорностите на администраторот на информацискиот систем и на овластените лица 

при користење на документите и информатичко комуникациската опрема. 

УМТ задолжително врши периодична контрола над работата на 

администраторот на информацискиот систем и изработува извештај за извршената 

контрола. Периодичната контрола се прави најмалку еднаш во годината. 

Член 9 
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УМТ при автоматизираната обработка на личните податоци ги обезбедува 

пропишаните организациски мерки за заштита на обработката на личните податоци, 

кои се состојат во: 

1.ограничен пристап, односно идентификација за пристап до личните 

податоци, преку целосна доверливост и сигурност на лозинките и на останатите 

форми на идентификација; 

2.уништување на документи кои содржат лични податоци по 

истекување на рокот на нивно чување, со примена на правила утврдени со 

документацијата за технички и организациски мерки; 

3.воспоставување и примена на мерки за физичка сигурност на 

работните простории и информатичко-комуникациската опрема каде што се 

собираат, чуваат и обработуваат личните податоци; 

4.почитување на техничките упатства при инсталирање и користење на 

информатичко –комуникациската опрема на која се обработуваат личните 

податоци. 

Член 10 

Лицата кои се вработуваат, пред нивното отпочнување со работа ќе се запознаат 

со прописите за заштита на личните податоци, како и со сите акти, односно 

документација донесена од страна на Контролорот заради примена на технички и 

организациски мерки. 

Вработените и лицата кои се ангажираат кај Контролорот за извршување на 

работа кај Контролорот, склучуваат договор за вработување, односно ангажирање, кој 

договор задолжително содржи одредби за обврските и одговорностите на овие лица во 

насока на заштита на личните податоци. 

Лицата кои се вработуваат или се ангажираат, пред нивното отпочнување со 

работа своерачно потпишуваат Изјава за тајност и заштита наобработката на личните 

податоци. Оваа Изјава особено содржи клаузула дека лицата ќе ги почитуваат начелата 

за заштита на личните податоци пред нивниот пристап до личните податоци, ќе вршат 

обработка на личните податоци согласно упатствата добиени од Контролорот, освен 

ако со закон поинаку не е уредено и ќе ги чуваат како доверливи личните податоци, 

како и мерките за нивна заштита.Овие Изјави задолжително се чуваат во досјиеата на 

лицата кои се вработуваат или ангажираат. 

Изјавата за тајност предвидена во претходниот став од овој член се потпишува 

според пропишан образец. 

Доколку се појавиу потреба, било кое трето физичко или правно лице, 

неспомнато во овој правилник, да дојде во контакт со лични податоци, предмет на 

обработка од страна на Контролорот, таквото лице претходно задолжително треба да 

потпише изјава во форма и на начин како е предвидено во претходниот став на овој 

член. 

Во насока на обезбедување тајност и заштита на обработката на личните 

податоци, Овластениот сервисер склучува договор со Контролорот во кој договор се 

регулираат обврските и одговорностите овластениот сервисер како правно лице, и 

вработените кај Овластениот сервисер како физички лица, а во поглед на примената на 

Правилникот за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и 

заштита на обработката на личните податоци усвоена од Контролорот. 
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МЕРКИ ЗА ФИЗИЧКА СИГУРНОСТ 

Член 11 

УМТ воспостави и применува мерки за физичка сигурност на информацискиот 

систем преку физичко обезбедување на работните простории и информатичко – 

комуникацијската опрема каде што се собираат, чуваат и обработуваат личните 

податоци. 

Заради обезбедување на физичка сигурност, серверите на кои се инсталирани 

софтверските програми за обработка на личните податоци задолжително се физички 

лоцирани, хостирани и администрирани од страна на Контролорот. 

Заради обезбедување на физичка сигурност, физичкиот пристап до просторијата 

во која се сместени серверите може да имаат само лица кои се овластени од страна на 

Контролорот. 

Заради обезбедување на физичка сигурност , доколку е потребен пристап на 

друго лице до просторијата и личните податоци зачувани во серверите , тогаш тоа лице 

задолжително ќе биде придружувано и надгледувано од овластено лице како што е 

предвидено во претходниот став од овој член. 

Заради обезбедување на физичка сигурност, Контролорот применува мерки и 

контроли за заштита на просторијата во која се сместени серверите, и тоа заради 

заштита од ризиците од опкружувањето и намалување на ризикот од потенцијални 

закани, односно намалување на ризикот од кражба. 

 

 

КОНТРОЛА НА АВТОРИЗИРАН ПРИСТАП 

Член 12 

Заради идентификација и проверка на авторизираниот пристап, задолжително 

се води евиденција за овластените лица кои имаат авторизиран пристап до 

документи/информатичкиот систем, како и воспоставување на постапки за 

идентификација и проверка на авторизираниот пристап. 

Контролорот врши проверка на авторизираниот пристап преку кој се 

овозможува евидентирање на работната станица и корисничкото име за сите овластени 

лица кај Контролорот. 

Податоците при преносот преку телекомуникациските врски(интернет врски, 

безжични врски или друг вид на врски) треба да бидат криптирани со соодветни 

софтверски и технички мерки (поставена лозинка, и др.). 

Врз основа на механизмите наведени во во претходните ставови од овој член, 

Контролорот е во можност да врши идентификација и проверка на авторизираниот 

пристап, односно контрола на пристапот до личните податоции информатичко-

комуникациската опрема од страна на овластените лица, со обезбеден постојан увид во 

моменталниот и минатиот пристап од страна на сите овластени лица и треба да се чува 

најмалку пет години. 

Компјутерските системи на кои има лични податоци на ниво на оперативен 

систем треба да имаат овозможен Audit pоlicy->Audit logon events за сите успешни и 

неуспешни логирања. 
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Врз основа на механизмите предвидени во овој член се овозможува секое 

овластено лице да има авторизиран пристап само до личните податоци и 

информатичко-комуникациската опрема кои се неопходни за извршување на нивните 

задачи, како и се овозможува пристап на корисниците до личните податоции 

информатичко-комуникациската опрема со права различни од тие за кои се овластени 

овластени лица. 

При вршење на проверкате Контролорот се грижи за примена на 

воспоставените правила за заштита на доверливоста и интергритетот на лозинките при 

нивно пријавување, доделување и чување. 

Администраторот на информатичкиот систем е овластен да го доделува, менува 

или да го одзема авторизираниот пристап до личните податоци и информатичко- 

комуникациската опрема. 

 Притоа, како критериум за авторизиран пристап до личните податоци и 

информатичко- комуникациската опрема, Администраторот се раководи од работното 

место на секое овластено лице, од што зависи опсегот на пристап на секој од овластени 

лица до личните податоци што е задолжен да ги обработува. 

 

Член 13 

Контролорот задолжително врши тестирање на информатичкиот систем пред 

неговото имплементирање или по извршените промени, со цел да се провери дали 

системот обезбедува тајност и заштита на обработката на личните податоци. 

Член 14 

Се прави проверка на примената на Правилата за начинот на правење на 

сигурносна копија, архивирање и чување, како и повторно враќање на зачуваните 

лични податоци. 

Сигурносни копии задолжително се прават на крајот на работната седмица од 

страна на Администраторот на збирка на лични податоци. Доколку има потреба може 

да се побара помош од одделението одговорно за одржување на информатичката 

опрема. 

Сигурносните копии задолжително се прават на начин со кој ќе се гарантира 

постојана можност за реконтруирање на личните податоци во состојба во која биле 

пред да бидат изгубени или уништени и континуирано се проверува функционалноста 

на сигурносните копии. 

Сигурносните копии се чуваат минимумна две локации од кои едната е надвор 

од објектот во која се наоѓаат серверите или персоналните компјутери во кои се 

сместени збирките на лични податоци за кои се прави сигурносна копија. 

СРЕДНО НИВО НА ТЕХНИЧКИ И ОРГАНИЗАЦИСКИ МЕРКИ 

Член 15 

УМТ има овластени лица за заштита на личните податоци, кои се одговорни за 

координација и контрола на постапките и упатствата во документацијата за техничките 

и организациските мерки кои се применуваат за тајност и заштита на обработката на 

личните податоци(во понатамошниот текст само „‟Офицер за заштита на личните 

податоци‟‟). 

Член 16 
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Информатичкиот систем и информатичката структура на контролорот 

задолжително подлежат на внатрешна и надворешна контрола, со цел да се провери 

дали постапките и упатствата содржани во документацијата за техничките и 

организациските мерки се применуваат и се во согласност со прописите за заштита на 

личните податоци. 

Во извештајот од извршената контрола задолжително треба да  има мислење за 

тоа во колкава мера постапките и упатствата содржани во документацијата за 

техничките и организациски мерки се применуваат и се во согласност со прописите за 

заштита на личните податоци, да се наведени констатираните недостатоци, како и 

предложените неопходни корективнии дополнителни мерки за нивно одстранување. 

Во извештајот треба да се содржани и податоците и фактите врз основа на кои е 

изготвено мислењето и се предложени мерките за отстранување на констатираните 

недостатоци. 

Документите во хартиена форма, картотеки се чуваат во ормани физички 

заштитени и пристап до нив имаат само лица со овластување од Контролорот, 

просториите се заклучени и за периодот кога документите не се обработуваат од 

овластени лица. 

Член 17 

Заради евидентирање на медиуми кои се примаат кај Контролорот од надвор, а 

со цел да се овозможи директна или индиректна идентификација на видот на медиумот, 

Контролорот води евиденција во електронски систем во кој се внесуваат следните 

податоциза секој медиум примен однадвор: 

-датум и време на примање; 

-испраќач; 

-тип на медиуми број на примени медиуми; 

-вид на документот кој е снимен на медиумот; 

-начин на испраќање на медиумот; и  

-име и презиме на лицето овластено за прием на медиумот. 

Информатичкиот систем кај Контролорот треба да располага со можност за 

дескремблирање, декриптирање на податоци содржани во медиуми кои кај 

Контролорот се примаат од надвор. 

Системот опишан во претходниот став од овој член се воспоставува и 

подеднакво се применува и за евидентирање на медиуми кои се испраќаат од страна на 

Контролорот. Ваквит медиуми, пред изнесување односно пред испраќање од страна на 

Контролорот се предмет на посебни информатички мерки – скремблирање/ 

криптирање, со што се обезбедува заштита од неовластено обработување на личните 

податоци што се снимени на ваквите медиуми. 

ВИСОКО НИВО НА ТЕХНИЧКИ ОРГАНИЗАЦИСКИ МЕРКИ 

Сертифицони постапки 

Пренесување на медиуми 

Член 18 



36 

 

 Медиумите можат да се пренесуваат надвор од работните простории само ако 

личните податоци се криптирани или ако се заштитени со соодветни методи кои 

гарантираат дека податоците нема да бидат читливи (со поставена лозинка). 

 

Пренесување на личните податоци преку електронско комуникациска мрежа 

Член 19 

 Личните податоци можат да се пренесуваат преку електронско комуникациска 

мрежа само ако се криптирани или ако се посебно заштитени со соодветни методи кои 

гарантираат дека податоците нема да бидат читливи при преносот (со поставена 

лозинка). 

Идентификација и проверка 

Член 20 

(1) Контролорот задолжително води евиденција за овластените лица кои имаат 

авторизиран пристап до документите и информацискиот систем, како и воспоставува 

постапки за идентификација и проверка на авторизираниот пристап.   

(2) Кога проверката се врши врз основа на корисничко име и лозинка, контролорот 

секогаш ги применува правилата кои ја гарантираат нивната доверливост и интегритет 

при пријавување, доделување и чување на истите.  

(3) Лозинките треба автоматски да се менуваат по изминат временски период што не 

може да биде подолг од три месеци утврден во Правилникот за техничките и 

организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните 

податоци, како и да се чуваат заштитени со соодветни методи, така што нема да бидат 

разбирливи додека се валидни. 

Управување со медиуми 

Член 21 

(1) Со медиумите треба да се овозможи идентификација и евидентирање на категориите 

на лични податоци и истите треба да се чуваат на локација до која пристап имаат само 

овластените лица утврдени во Правилникот за техничките и организациските мерки за 

обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци.  

(2) Пренесувањето на медиумите надвор од работните простории се врши само со 

претходно писмено овластување од страна на контролорот. 

Евидентирање на авторизираниот пристап (логови) 

 Член 22 

 (1) Контролорот води евиденција за секој авторизиран пристап која ги содржи 

особено следните податоци: име и презиме на овластеното лице, работна станица од 

каде се пристапува до информацискиот систем, датум и време на пристапување, лични 

податоци кон кои е пристапено, видот на пристапот со операциите кои се преземени 

при обработка на податоците, запис за авторизација за секое пристапување, запис за 

секој неавторизиран пристап и запис за автоматизирано отфрлање од информацискиот 

систем.  

(2) Во евиденцијата од ставот (1) на овој член се внесуваат и податоци за 

идентификување на информацискиот систем од кој се врши надворешен обид за 
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пристап во оперативните функции или личните податоци без потребното ниво на 

авторизација.  

(3) Операциите кои овозможуваат евидентирање на податоците од ставовите (1) 

и (2) на овој член ќе бидат контролирани од страна на офицерот за заштита на личните 

податоци и истите не може да се деактивираат.  

(4) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се чува најмалку пет години.  

(5) Офицерот за заштита на личните податоци врши периодична проверка на 

податоците од ставовите (1) и (2) на овој член, најмалку еднаш месечно и изготвува 

извештај за извршената проверка и за констатираните неправилности 

 

 

Друга рачна обработка на личните податоци  

1. Основно ниво на технички и организациски мерки  

Примена  

Член 23  

Одредбите од членовите 3, 5 ст.1 и ст.2; и членовите,6,9,10,12 соодветно се 

применуваат и при друга рачна обработка на личните податоци што се дел од постојна 

збирка на лични податоци или се наменети да бидат дел на збирка на лични податоци.  

Пристап до документите 

Член 23 -а 

(1) Пристапот до документите е ограничен само за овластени лица на 

контролорот.  

(2) За пристапувањето до документите задолжително се воспоставуваат 

механизми за идентификација на овластените лица и за категориите на личните 

податоци до кои се пристапува.  

(3) Доколку е потребен пристап на друго лице до документите, воспоставени се 

соодветни процедури за таа цел во документацијата за техничките и организациските 

мерки.  

 

Правило „чисто биро“ 

Член 23- б 

Контролорот задолжително го применува правилото „чисто биро“ при 

обработката на личните податоци содржани во документите за нивна заштита за време 

на целиот процес на обработка од пристап на неовластени лица.  

Чување на документи  

Член 23-в  

(1) Чувањето на документите треба да се врши на начин со што ќе се применат 

соодветни механизми за попречување на секое неовластено отворање.  
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(2) Кога физичките карактеристики на документите не дозволуваат примена на 

мерките од ставот (1) на овој член, контролорот треба да примени други мерки кои што 

ќе го спречат секој неовластен пристап до документите.  

(3) Ако документите не се чуваат заштитени на начин определен во ставовите 

(1) и (2) на овој член, тогаш контролорот треба да ги примени сите мерки за нивна 

заштита за време на целиот процес на обработка од пристап на  неовластени лица.  

Уништување на документи  

Член 23-г  

(1) Уништувањето на документите се врши со ситнење или со друг начин, при 

што истите повторно да не можат да бидат употребливи.  

 (2) Во случајот од ставот (1) на овој член комисиски се составува записник кој 

ги содржи сите податоци за целосна идентификација на документот како и за 

категориите на личните податоци содржани во истиот.  

2. Средно ниво на технички и организациски мерки  

Контрола  

Член 23-д  

Одредбите од членовите 12 и 13 соодветно се применуваат и при друга рачна 

обработка на личните податоци што се дел од постојна збирка на лични податоци или 

се наменети да бидат дел на збирка на лични податоци.   

Начин на чување на документите  

Член 23-ѓ  

(1) Плакарите (орманите), картотеките или другата опрема за чување на 

документи задолжително треба да бидат сместени во простории заклучени со 

соодветни заштитни механизми. Просториите треба да бидат заклучени и за периодот 

кога документите не се обработуваат од овластените лица.  

(2) Кога физичките карактеристики на просториите не дозволуваат примена на 

мерките од ставот (1) на овој член, контролорот треба да примени други мерки за да се 

спречи секој неовластен пристап до документите.  

3. Високо ниво на технички и организациски мерки  

Копирање или умножување на документите  

Член 23-е  

(1) Копирањето или умножувањето на документите може да се врши 

единствено со контрола на овластени лица определени со претходно писмено 

овластување од страна на контролорот.  

(2) Уништувањето на копиите или умножените документи треба да се изврши 

на начин што ќе оневозможи понатамошно обновување на содржаните лични податоци.  

Пренесување на документи  

Член 23-ж 
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Во случај на физички пренос на документите контролорот задолжително 

презема мерки за нивна заштита од неовластен пристап или ракување со личните 

податоци содржани во документите кои се пренесуваат“.  

Преодни и завршни одредби 

Влегување во сила 

Член 24 

 Овој план влегува во сила со денот на неговото донесување од страна на 

Сенатот на на Универзитетот „‟Мајка Тереза‟‟ – Скопје (УМТ), на 8-та седницата 

одржана на 26.12.2018 година. 

 

Скопје,   26.12.2018 година                                                               Ректор,  

        Проф.др.Азиз Положани 

                                                                                              С.р. / d.v.  

Врз основа на член 14 став  4 од Правилникот за техничките и организациските мерки з 

аобезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.38/09 и 158/10) и член 11 став 3 од Правилникот 

за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на 

обработката на личните податоци на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје ја давам 

следнава  

И З Ј А В А 

за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци на 

Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје 

 

Јас __________________________________________________________ вработен/а на 

Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје – Факултет за 

_______________________________ (во понатамошниот текст Универзитетот) на 

работното место ________________________, во согласност со Правилникот за 

техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката 

на личните податоци и со Правилникот за техничките и организациските мерки за 

обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци на Универзитетот 

„Мајка Тереза“ во изјавувам дека: 

- Обработката на личните податоци ќе ја вршам согласно со закон и со 

подзаконските акти од оваа област; 

- Ќе ги почитувам начелата за заштита на личните податоци; 

- Ќе ги применувам техничките и организациските мерки на 

Универзитетот за безбедување тајност и заштита на обработката на 

личните податоци и ќе ги почитувам сите други правила и процедури за 

обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци 

воспоставени со акти на Универзитетот; 

- Ќе вршам обработка на личните податоци согласно упатствата добиени 

од  одговорните лица на Универзитетот; 
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- Секој личен податок до кој ќе имам пристап во текот на работењето на 

Универзитетот че го чувам како доверлив и нема да пренесувам, 

оддавам, ниту на било кој начин да го ставам на располагање на било 

кое друго лице и во било која друга форма надвор од системот на 

пропишани и воспоставени технички  и организациски мерки според 

кои на Универзитетот се врши обработка на личните податоци; 

- Сум запознаен со прописите за заштита на личните податоци и 

документацијата за технички и организациски мерки за обезбедување 

тајност и заштита на личните податоци на Универзитетот. 

 

                 Изјавил 

Во Скопје ____________                                                                      

_________________________ 

         

 

  

Në bazë të nenit 94 të Ligjit për arsimin e lartë (Gazeta zyrtare e RM, nr. 82/2018), si dhe 

Rregullores për kushtet, kriteret dhe rregullat për regjistrim dhe studime në ciklin e parë dhe 

të dytë të studimeve universitare; Senati i Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup në mbledhjen 

e mbajtur më 26.12.2018, solli këtë 

 

VENDIM 

Për lartësine e mjeteve financiare në emër të participimit dhe bashkëfinancimit , si dhe 

harxhimeve të tjera për studime në ciklin e parë të studimeve universitare 

 

Mjetet financiare në emër të participimit , bashkëfinancimit, si dhe llojeve të tjera të 

harxhimeve për studime , për studentët e ciklit të parë të studimeve universitare- studimet 

deridiplomike,do të sillen sipas këtyre shumave në vijim: 

 

Nr. PËRSHKRIMI SHUMA 

1. DOKUMENTET PËR APLIKIM NË UNIVERSITET  800,00 den 

2. INDEKSI I STUDENTIT 800,00 den 

3. PARLAMENTI I STUDENTËVE 

*këte pagesë studentët e paguajnë secilin vit akademik. 

100,00 den 

4. AKTIVITETET KULTURORE , SPORTIVE DHE 

INFORMATIVE –  *1x 

750,00 den 

5. CERTIFIKATA E NOTAVE 500,00 den 

6. INDEKS DUPLIKAT 1.600,00 den 

7. PARAQITJA E PUNIMIT TË DIPLOMËS 5.000,00 den 

8. NDRYSHIMI I PUNIMIT TË DIPLOMËS 3.000,00 den 
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9. CERTIFIKATA PËR DIPLOMË DHE DIPLOMA 3.000,00 den 

10. DIPLOMA DUPLIKAT 5.000,00 den 

11. HARXHIMET PËR NDRYSHIMIN E PROGRAMIT 

STUDIMOR, DREJTIMIT,MODULIT në kuadër të njësisë së 

njejtë ose nga njëra njësi akademike në tjetër. 

*Kjo kategori e studentëve kalojnë në kategorinë e studentëve me 

vetëfinancim. 

6.000,00 den 

12. NDRYSHIMI I STATUSIT TË STUDENTIT 3.000,00 den 

13. TRANSFER TË STUDENTËVE NGA UNIVERSITETET 

TJERA 

4.000,00 den 

14. ҪREGJISTRIMIN E STUDENTIT NGA FAKULTETI 2.000,00 den 

15. CERTIFIKATË TË NOTAVE NË GJUHË TË HUAJ 2.000,00 den 

16. RIPËRTRIRJA E STUDIMEVE 6.000,00 den 

17. REGJISTRIMIN E SEMESTRIT PAS SKADIMIT TË AFATIT 

TË PARAPARË – ME DËNIM 

2.000,00 den 

18. PARAQITJA E PROVIMIT 100,00 den 

19. PARAQITJA E PROVIMIT PËR STUDENTËT ME 

KORRESPODENCË 

200,00 den 

20. PARAQITJA E PROVIMIT ME KOMISION 500,00 den 

21. PARAQITJA E PROVIMIT ME VONESË 200,00 den 

22. PARAQITJA E PROVIMIT NË AFATIN PLOTËSUES TË 

PROVIMEVE 

200,00 den 

23. PARAQITJA E PROVIMIT PËR STUDENTËT ME 

KORRESPONCË NË AFATIN PLOTËSUES 

200,00 den 

24. PARAQITJA E PROVIMIT ME KOMISION NË AFATIN 

PLOTËSUES TË PROVIMEVE 

500,00 den 

25. PARAQITJA E PROVIMIT ME VONESË NË AFATIN 

PLOTËSUES TË PROVIMEVE 

300,00 den 

26. PARASHTRIMI I KËRKESËS PËR MARRJEN E 

REKOMANDIMIT NGA PROFESORI 

PA PAGESË 

27. NDRYSHIMI I MBIEMRIT NË DOKUMENTE 500,00 den 

28. VËRTETIM PËR STATUSIN E STUDENTIT GJATË 

STUDIMEVE 

PA PAGESË 
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29. DHËNIA E VËRTETIMIT ME KËRKESA TË VEҪANTA TË 

STUDENTËVE PËR NEVOJA TJERA TË NDRYSHME NGA 

PIKA 28 

1.000,00 den 

30. REGJISTRIMI I SEMESTRIT PËR HERË TË DYTË – NË 

KATROR 

4.000,00 den 

31. REGJISTRIMI I SEMESTRIT PËR HERË TË TRETË – NË 

KUB 

10.000,00 den 

32. REGJISTRIMI I SEMESTRIT I APSOLVENTIT PËR HERË TË 

DYTË  

3.000,00 den 

33. REGJISTRIMI I SEMESTRIT PËR STUDENTËT TË 

RREGULLT NË KUOTE SHTETËRORE 

100,00 € (EUR 

– Euro) 

34. REGJISTRIMI I SEMESTRIT PËR STUDENTËT ME 

VETËFINANCIM 

200,00 € (EUR 

– Euro) 

35. REGJISTRIMI I SEMESTRIT PËR STUDENTË – SHTETAS 

TË HUAJ 

200,00 € (EUR 

– Euro) 

36. REGJISTRIMI I SEMESTRIT PËR STUDENTËT E 

FAKULTETIT TË SHEKNCAVE TË ZBATUAR – SHTETAS 

TË HUAJ 

400,00 € (EUR 

– Euro) 

37. REGJISTRIMI I SËRISHËM I LËNDËS MËSIMORE 1.500.00 den 

38. PRAKTIKA DHE STAZHI PEDAGOGJIK PA PAGESË 

39. 1 EKTC ( regjistrim të lëndës për herë të parë ) 100 ,00 den 

40. 1 EKTC – PRIVAT ( Korespodenc ) 200, 00 den 

41. PËRDORIM I LABORATORIT DHE KOMPJUTERAT PËR 

NJË SEMESTËR 

PA PAGESË 

 

* Pagesa bëhet para mbarimit të ciklit të studimeve 

** Kostoja përfshin edhe pranimin e provimeve të transferuara nga universiteti paraprak 

 

NENI 2 

Me sjelljen e këtij Vendimi, shfuqizohet Vendimi me numër 01-263/1 i datës 30.12.2016. 

 

NENI 3 

Vendimi hyn në fuqi në ditën e sjelljes së tij. 

 

Universiteti “Nënë Tereza” në Shkup 

                                                                                              REKTOR, 

                                                                                               Prof. dr. Aziz Pollozhani d.v. 
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Врз основа на член 94 став 1 точка 26 од Законот за високото образование („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 82/2018), Сенатот на Универзитетот „Мајка 

Тереза“ во Скопје, на 9-тата седница, одржана на 18.01.2019 година, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

за организирање на издавачката дејност 

на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје 

 

I. ОСНОВНИОДРЕДБИ 

 

Член 1 

Со овој Правилник се утврдува, организирањето и остварувањето на 

издавачката дејност на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје. 

 

Член 2 

Издавачката дејност се состои од издавање учебници, учебни помагала, 

монографии, студии, списанија, годишници, зборници, друга прирачна литература, 

гласила, издавање соодветни обрасци за потребите на Универзитетот (во 

натамошниот текст: изданија) и други печатени материјали во печатена и 

електронска форма. 

Учебниците и учебните помагала од став 1 на овој член не можат да се 

употребуваат во наставно-образовниот процес доколку не се издадени во согласност 

со овој Правилник. 

 

Член 3 

Издавачката дејност на Универзитетот се остварува врз основа на годишни и 

повеќегодишни издавачки планови утврдени по предлог на факултетите и научните 

институти, во согласност со финансискиот план за издавачка дејност на 

Универзитетот. 

Врз основа на финансискиот план, Ректорската управа утврдува годишен 

план за издавачка дејност. 

Планот за издавачка дејност се реализира од страна на Универзитетот, 

согласно со одредбите од овој Правилник. 
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Член 4 

За издавачката дејност на Универзитетот одлучува Ректорската управа на 

Универзитетот, по предлог на соодветнот факултет. 

 

Член 5 

Универзитетот  во областа на издавачката дејност врши: 

- утврдување на состојбите и потребите од универзитетски изданија; 

- печатење и продажба на изданијата; 

- објавување на универзитетските изданија во електронска форма 

(електронско издание) 

- обезбедување информираност на студентите за издавачката дејност на 

Универзитетот; 

- унапредување и осовременување на издавачката дејност; 

- обезбедување на материјални средства за издавачка дејност; 

- координирање на активностите во издавачката дејност со другите 

универзитети и другите издавачи во РепубликаМакедонија; 

- преведувачка дејност на квалитетни меѓународно афирмирани учебници; 

- други мерки и активности. 

 

 

II. СРЕДСТВА ЗА ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ 

 

Член 6 

Средствата за издавачката дејност се обезбедуваат од: 

 Буџетот на РепубликаМакедонија; 

 непосредна соработка со правни и физички лица и други установи; 

 продажба на изданијата; 

 други извори. 

 

Член 7 

Средствата за издавачката дејност се обезбедуваат врз основа на финансиска 

пресметка на изданијата утврдени со програмата за издавачка дејност. Средствата се 

валоризираат во согласност со зголемените трошоци на издавачката дејност. 

 

Член 8 

Од средствата за издавачка дејност се покриваат трошоците за: авторски 

хонорар, лекторирање, техничка подготовка, уредување, печатење, продажба и 

маркетинг. 

 

III. ИЗДАНИЈА НАМЕНЕТИ ЗА НАСТАВНО – ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС 

 

Член 9 

Издавачката дејност за потребите на наставно-образовната и научната дејност 

се состои од издавање на учебници, учебни помагала, студии, стручни списанија, 

годишници-зборници и сл.  

Учебник претставува авторски труд изработен според соодветна предметна 

програма за реализација на студиска програма. 

Учебно помагало претставува издание во вид на скрипта, практикум, 

хрестоматија/одбрани текстови/, збирки задачи, речник и сл. во функција на 

реализација на предметна програма. 
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Студија претставува издание во кое се содржани самостојни 

научноистражувачки резултати кои значат значаен и оригинален придонес во научна 

област. 

Стручно списание е издание во кое се содржани повеќе стручни трудови од 

одредена научна област. 

Научно списание е издание во кое се публикуваат само оригинални научни 

трудови и ревјуа. Истата може да биде и од меѓународен карактер . 

Годишник-зборник е редовно издание во кое се содржани трудови на 

наставно- научните и соработничките кадри на факултетот, односно научниот 

институт. 

Монографија е академска книга или трактат, несериска публикација кој ае 

целосна самата на себе. Монографијата се издава еднократно, во еден том или во 

однапред дефиниран број на томови и опфаќа една единствена тема или област, во 

авторство на еден или повеќе автори 

Електронско издание или е издание, претставува форма на издавање на 

материјалите од член 2 став 1 на електронски мемориски уред, имајќи ги во предвид 

законските одредби за почитување на авторските и други права на субјектите вклучени 

во изработката на материјалот. 

 

IV. КАТЕГОРИЗАЦИЈА, ОБЕМ И ТИРАЖ НА УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ 

ПОМАГАЛА 

 

Член 10 

Бројот на авторските табаци на учебникот се определува според бројот на 

часовите предвидени за предавања, а бројот на авторските табаци на учебното 

помагало според часовите предвидени за вежби. 

 

Член 11 

Тиражот на учебникот, односно учебното помагало се определува во 

зависност од бројот на студентите за кои тоа е наменето, поаѓајќи од претпоставката 

дека треба да ги задоволи потребите за најмалку три години. 

 

Член 12 

За реализација на издавачкиот план и за организирање и унапредување на 

издавачката дејност, Ректорската управа формира Комисија за издавачка дејност. 

 

Член 13 

Комисијата на Универзитетот: 

- ја организира издавачката дејност на Универзитетот и предлага мерки за 

нејзино унапредување; 

- изготвува предлог-план и програма за издавачка дејност за секоја учебна 

година; 

- го реализира планот на издавачката и дистрибутивната дејност и предлага 

мерки за нивното подобрување; 

- може да одлучува за исполнетоста на условите за издавање на учебници 

односно учебни помагала и предлогот го доставува до ректорската управа 

- ги утврдува продажните цени на учебниците и учебните помагала; 

- врши и други работи од нејзината дејност. 

 

V. ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА 
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Член 14 

Постапката за издавање на учебник и учебно помагало започнува со 

поднесување на писмено барање од авторот (авторите), до наставно-научниот совет 

на факултетот, односно на научниот институт. 

Во образложението кон барањето авторот треба да го цитира насловот на 

делото и да ги даде следниве податоци: 

- за кој предмет по студиската програма и за потребите на кои студенти е 

наменет ракописот, за кого уште може да послужи и очекуваниот број на 

студенти кои ќе го користат учебникот; 

- за покриеноста на наставната содржина со предвидениот ракопис; 

- за постоењето на учебник и учебно помагало по соодветниот предмет, 

издадени на странски јазик; 

- за категоризацијата на учебникот. 

 

Член 15 

Наставно-научниот совет, односно научниот совет ја утврдува потребата за 

издавање учебник, односно учебно помагало, и доколку утврди потреба предлага 

најмалку двајца рецензенти, специјалисти од потесната научна област на која се 

однесува трудот. Ректорската управа на предлог на факултетот односно институтот 

избира рецезентска комисија, од членови кои треба да имаат наставно – научно звање 

од соодветно или слична област. 

 

Член 16 

Доколку Ректорската управа ја утврди потребата, писмено го известува 

авторот кој е должен својот ракопис да го достави во печатена и електронска форма,  

Цртежите и другите графички прилози авторот е должен да ги достави јасно  

исцртани со димензии соодветни на димензиите во кои ќе бидат објавени во делото. 

 

Член 17 

Секој рецензент пишува посебна рецензија за трудот што е предмет на 

рецензирање. 

Рецензентите се должни во рок од еден месец, сметано од денот кога им е 

доставена одлуката, до наставно – научниот совет на факултетот да достават 

рецензија, напишана на јазиците на кои што се акредитирани студиските програми 

(албански, македонски или англиски јазик). 

Ако рецензентите во рокот утврден со став 2 од овој член не достават 

рецензија, наставно-научниот совет, односно научниот совет на наредната седница 

предлага нов/и рецензент/и. 

Извештаите од рецензентите се усвојуваат од страна на наставно - научниот 

совет, односно научниот совет и се доставува до Ректорската управа. 

Рецензиите се објавуваат во Билтенот на Универзитетот. 

 

Член 18 

Извештајот од секој рецензент треба да ги содржи следниве основни податоци: 

- назив на учебникот, односно учебното помагало; 

- назив на предметната програма за која се однесува; 

- назив на студиската програма; 

- фонд на часови настава и ЕКТС кредити; 

- оцена дали предложениот учебник, односно учебно помагало е во 

согласност со предметната програма; 

- име на авторот (авторите); 

- времето и актот на изборот на рецензентите; 

- дали се работи за прво издание или не; 
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- кога не се работи за прво издание, во колкава мера тоа се разликува од 

претходното; 

- општи податоци за учебникот, односно учебното помагало (број на 

страници, прилози, заглавија или делови и сл.); 

- краток опис на содржината; 

- предлози за потребни корекции; 

- оцена на учебникот, односно учебното помагало; 

- категоризација (учебник или учебно помагало); 

- заклучок со предлог за оправданоста за објавување на трудот. 

 

Рецензентскиот извештај може да изнесува најмногу 10 страници со нормален 

проред. 

Доколку во рецензијата не се содржани овие податоци, наставно-научниот 

совет, односно научниот совет ја одбива рецензијата за што ја известува Ректорската 

управа. 

Доколку наставно-научниот совет, односно научниот совет не ја усвои 

рецензијата, учебникот, односно учебното помагало не може да се издаде. 

 

Член 19 

Доколку и двете рецензии се негативни, постапката за печатење на трудот се 

прекинува. 

Ако една од рецензиите е негативна, наставно-научниот совет, односно 

научниот совет може да предложи до Ректорската управа и трет рецензент кој ќе има 

иста задача како и претходните два. Во тој случај, само доколку и третата рецензија е 

позитивна и е прифатена од наставно - научниот совет, може да се започне со 

постапка за печатење на учебникот, односно учебното помагало. 

Авторот е должен да постапи по забелешките на рецензентите. 

 

Член 20 

Доколку двете рецензии се усвоени, Ректорската управа донесува одлука за 

издавање на учебникот, односно учебното помагало.  

По донесувањето на одлуката од Ректорската управа, истата се доставува до 

Комисијата за издавачка дејност на Универзитетот за започнување на постапка за 

издавање на учебникот, односно учебното помагало. 

Кон предлогот треба да се достави: 

- предлог - одлука на наставно-научниот совет за издавање на учебник, 

односно учебно помагало; 

- усвоени и објавени рецензии за секој поединечен наслов. 

 

Член 21 

За повторните изданија кои не претрпуваат измени поголеми од 25% од 

вкупната содржина се доставува предлог од единицата за оправданост на повторното 

издание. Во предлогот е содржан и тиражот за новото издание. 

За изданија со измени поголеми од 25% од содржината на претходното 

издание се применува целосно постапката како за првото издание. 

За повторните изданија е потребно да се поднесе и потврда од издавачот дека 

изданието е распродадено најмалку 80%. 

 

Член 22 

Учебниците и учебните помагала во издание на Универзитетот во заглавието 

го носат називот на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје. 

На внатрешната страница на насловниот лист се отпечатува бројот на одлуката 

на Комисијата за издавачка дејност, категоризацијата на изданието, имињата на 

рецензентите и други податоци. 
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VI. ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАВАШТВО И ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА 

 

Член 23 

Електронско издаваштво претставува форма на издавање на учебници, учебни 

помагала, студии, стручни списанија годишници-зборници, монографии и сл. каде 

содржината на изданието се пренесува прима, чува и се пристапува со помош на 

електронски средства. 

     

Постапката за објавување на универзитетски изданија во електронска форма  е иста со 

постапката за објавување издание во печатена форма. 

 

Член 24 

За целите на складирање на електронските изданија, обезбедување пристап, 

користење, продажба, членување и други прашања поврзани со електронското 

издаваштво, Универзитетот може да основа Универзитетска дигитална библиотека, 

Ректорската управа донесува правилник з адигитална библиотека со кој 

поблиску се регулираат прашањата од став 1 на овој член, како и прашањата поврзани 

со начинот на објавување на електронските изданија условите и начинот на кој се 

оставрува правото на пристап до е  изданијата, заштитата на авторските права кај 

електронските изданија и други прашања поврзани со формирањето и работењето на 

универзитетската бибилиотека. 

 

 

 

 

 

VII. АВТОРСКИ ХОНОРАРИ И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ 

 

Член 25 

Висината на авторските хонорари и другите трошоци за издавање на 

учебниците и учебните помагала што ги издава Универзитетот се утврдуваат од 

страна на Ректорската управа. 

 

Член 26 

За повторно издание без промени и со промени до 25%, на авторот му 

припаѓа авторски хонорар во износ од 70%, за III и понатамошно издание 50% од 

постојната висина на авторскиот хонорар, а за учебници, во кои промените се преку 

25%, на авторот му припаѓа цел износ за авторски хонорар. 

 

Член 27 

Доколку во предвидениот период од 3 години се појави потреба од 

дополнително печатење заради несоодветно определен тираж, на авторот не му 

следува надоместок на име авторски хонорар или, пак, по која и да било друга 

основа. 

 

Член 28 

На авторот по првото издание на ракописот му следуваат 10, а при следните 

неизменети изданија, како и при измени до 25%, 5  бесплатни примероци. 

 

VIII. ЦЕНА НА ИЗДАНИЈАТА 

 

Член 29 

При формирањето на цената на изданијата се користи методологијата според 

која цената на изданијата ја чинат: 
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- Печатарски трошоци; 

- трошоци за авторски хонорар; 

- лекторирање; 

- уредување и техничко уредување; 

- компјутерска подготовка; 

- пласман и продажба на учебникот; 

- финансиско-евиденциони и режиски работи; 

- други трошоци. 

 

IX. ПРОМОЦИЈА НА УЧЕБНИЦИ 

 

Член 30 

Универзитетот врши промоција на учебници и други изданија кои се од 

посебно значење и придонесуваат за унапредување и развој на наставно - научната и 

научноистражувачката работа на Универзитетот и пошироко во Републиката. 

Промоцијата на учебник се организира од страна на Универзитетот, во 

соработка со факултетот, односно научниот институт. 

Промоцијата на учебникот се врши во пригодна свеченост, на која 

пошироката јавност се запознава со учебникот што се промовира. 

 

 

 

 

 

 

 

X. ДРУГИ ИЗДАНИЈА 

 Член 31 

Другите изданија: студија, стручно списание, годишник-зборник се 

рецензираат по постапка утврдена со овој Правилник, а можат да се употребуваат за 

наставно - образовниот и научниот процес доколку е утврдено со одлуките на 

Ректорската управа. 

 

XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИОДРЕДБИ 

 

Член 32 

Овој Правилник стапува во сила со денот на објавувањето од страна на 

Универзитетот. 

 

 

 

 

 

                                                                                                      РЕКТОР, 

 Prof. dr. Aziz Pollozhani d.v. 
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Врз основа на член 94 став 1 точка 24, а во врска со член 155 став 1, 2 и 3 од Законот за 

високото образование („Службен весник на Р.М.“ број 82/2018), Сенатот на 

Универзитетот “Мајка Тереза“ во Скопје, на седницата одржана на 18.01.2019 година, 

го донесе следниов  

ПРАВИЛНИК 

за издавањето на дипломи, додаток на дипломи, стручниот, 

односно научниот назив и други документи за завршени студии на високо 

образование и за условите и постапката за одземање на издадената диплома на 

Универзитетот “Мајка Тереза“ во Скопје  

 

I. Предмет на уредување 

Член 1 

Со овој Правилник се утврдуваат условите и постапката за издавање и за 

одземање на диплома и додаток на диплома за завршени студии на високо образование 

на Универзитетот “Мајка Тереза“ во Скопје (во натамошниот текст: Универзитетот).  

Содржината и формата на Дипломата, Додатокот на диплома и на другите јавни 

исправи на Универзитетот, се утврдени согласно со прописите коишто ја регулираат 

оваа материја (подзаконските акти).  

 

II. Постапка за издавање дипломи 

 

Барање за издавање дипломи 

 

Член 2 
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Дипломите се издаваат во еден примерок на јазик и писмо во согласност со 

важечките законски прописи. 

Дипломата и додатокот на дипломата за припадниците на заедницата која 

зборува службен јазик различен од македонскиот јазик, а го зборуваат најмалку 20% од 

граѓаните, а кои наставата ја следат на службен јазик различен од македонскиот јазик, 

се издава на македонски јазик и кирилско писмо и на јазикот и писмото на таа 

заедница, утврдено и со статутот на универзитетот. 

Постапката за издавање диплома започнува со доставување писмено барање за 

изработка на дипломи од страна на факултетот до Ректоратот на Универзитетот. 

Барањето се доставува во печатена и во електронска форма во седиштето на 

Универзитетот регистрирано во Централниот регистар.  

 

Член 3  

 Барањето содржи: назив на единицата, декан, основач на единицата, број и 

датум на решението за почеток со работа издадено од МОН, вкупен број на нарачани 

дипломи, како и списоци на лицето/лицата за кои треба да се изработи/ат диплома/и. Се 

доставуваат посебни списоци за секој циклус на студии, а за прв циклус на студии и 

посебни списоци за завршени универзитетски студии.  

Со барањето се доставува уверение за дипломирање. 

Електронската форма на списоците претставува предефиниран шаблон, во 

форма на една excel датотека со посебни страници за секој циклус и тип на студии.  

Списокот, освен податоците за единицата од став 1 на овој член, за секое лице 

ги содржи и следниве податоци: име, средно име и презиме на студентот; пол; ден, 

месец и година на раѓање, место, општина и држава на раѓање; вид и назив на 

студиската програма, насока, број на кредити, просечна оценка и научен назив (на 

соодветниот јазик и за меѓународна употреба); број и датум на дипломата од главната 

книга на дипломирани студенти од соодветниот циклус на студии; како и место и датум 

на издавање на дипломата.  

 

Член 4 

Барањето и придружната документација (списокот/списоците) ги потпишува 

деканот на факултетот (во материјална и во електронска форма).  

 

Член 5 

Доколку барањето не ги содржи бараните податоци се враќа на единицата. 

 

Рок за доставување на барањето 

 

Член 6 

Заради благовремена изработка на дипломите за планираните промоции на 

единиците на Универзитетот, тие треба да бидат доставени до Ректоратот, најмалку 15 

дена пред одржување на промоцијата. 

 

Изработка на дипломите 

 

Член 7 

Подлогите на дипломите се печатат во печатница. 
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Дипломите за завршен прв, втор и трет циклус на студии се печатат во 

соодветна печатница/издавачка институција определена од Ректорската управа врз 

основа на барањето и податоците од член 3 од овој Правилник.  

             

Член 8 

Отпечатените дипломи, со пропратно писмо и список на лицата за кои се 

отпечатени дипломи, се враќаат на факултетот за проверка на податоците. 

Дипломите на кои ќе се утврдат грешки, се враќаат во соодветна 

печатница/издавачка институција за коригирање, односно за изработка на нов 

примерок.  

 

Издавање диплома по итна постапка 

 

Член 9 

Универзитетот издава и диплома по итна постапка. 

 

Член 10 

Барањето за издавање, односно изработка на диплома по итна постапка 

студентот го поднесува до факултетот. 

Врз основа на барањето на студентот, факултетот до Ректоратот доставува 

барање за издавање на диплома по итна постапка.  

Со барањето треба да се достават потребните документи за издавање на 

диплома утврдени во член 3, како и оригинална уплатница за уплатените средства на 

сметката на Универзитетот.  

 

Член 11 

Дипломата по итна постапка се изработува и се издава, во рок од 10 дена од 

денот на доставеното барање од факултетот. 

Член 12 

Цената за изработка на дипломите и на дипломите по итна постапка ја утврдува 

соодветната Комисијата на Универзитетот.  

 

Изработка на Додаток на дипломата (Diploma Supplement)  

 

Член 13 

Составен дел на дипломите е додатокот на диплома (Diploma Supplement).  

Подлогите на додатокот на диплома се печатат во печатница, по претходно 

спроведена постапка за јавна набавка. 

Додатокот на диплома ја изработува студентската служба на факултетот.  

Во Ректоратот се доставува само страницата што треба да биде потпишана од 

ректорот на Универзитетот, согласно член 155 став (3) од Законот за високото 

образование. 

По потпишувањето на додатокот на диплома, лицето задолжено за 

спроведување на постапката за издавање на диплома става сув жиг. 

Додатокот на диплома се враќа на факултетот со пропратно писмо и список на 

лицата за кои е потпишан додатокот на диплома. 

 

Потпишување и ставање печати на дипломите 
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Член   14 

Дипломите ги потпишува деканот на факултетот.  

По потпишувањето се става округол печат на факултетот во левиот агол на 

дипломата (на страна на потписот од деканот). 

Дипломите со пропратно писмо и список се враќаат во Ректоратот за потпис од 

ректорот. 

 

Член 15 

Дипломите ги потпишува и ректорот на Универзитетот. 

По потпишувањето, на дипломите се става сув жиг на Универзитетот, од страна 

на лицето задолжено со сувиот жиг. 

Округлиот печат на Универзитетот се става во Архивата, од страна на лицето 

што е задолжено со печатите на Универзитетот.   

Дипломите со пропратно писмо и список се враќаат на факултетот.  

 

Издавање дупликат дипломи 

 

Член 16 

Во случај дипломата да се загуби, уништи или оштети, на барање на кандидатот 

се издава друг примерок со испишување под зборот диплома - дупликат. 

Дупликат диплома се издава врз основа на писмено барање за издавање 

дупликат диплома, поднесено до факултетот, со потребната пропратна документација 

утврдена во член 3 од овој Правилник. 

Со писменото барање се доставува копија од потврдата за објава во „Службен 

весник на Република Македонија“. 

На Универзитетот, во електронска форма, се води регистар на издадени 

дупликат дипломи.  

 

 

Поништување на издадени дипломи 

 

Член 17 

Кога на дипломата е констатирана грешка, дипломата се поништува и се издава 

нов примерок со потпис на актуелниот декан односно ректор, со датум на издавање на 

дипломата. 

Кога на дипломата е констатирана грешка, но на деканот и на ректорот кои ја 

потпишале дипломата им е истечен мандатот, тогаш дипломата се поништува и се 

издава диплома со новите потписници, со датум на издавање на дипломата. 

Дипломите од ставовите 1 и 2 од овој член се поништуваат со решение и со 

прецртување на текстот на дипломата со две дијагонални линии. Решението содржи: 

име, средно име (татково/мајчино) и презиме, број и датум на издавање и број на 

диплома.  

Решението го потпишуваат деканот и Ректорот. 

Поништените дипломи се чуваат во Ректоратот согласно со роковите утврдени 

со прописите кои го регулираат архивското работење.  

На Универзитетот се води регистар на поништени дипломи, во електронска 

форма. Регистарот ги содржи елементите наведени во решението. 

 

Промена на лично име на носителот на дипломата 



54 

 

 

Член 18 

Во случај кога на лицето му е издадена диплома, а тоа извршило службена 

промена на име, односно презиме (лично име) тогаш не се издава нова диплома, туку 

промените се регистрираат на опачината на издадената диплома со втиснување на 

печат. 

Внесените податоци со промени се заверуваат со потпис на деканот и со печат 

на единицата на Универзитетот. 

 

III. Одземање на диплома 

 

Услови за одземање диплома 

 

Член 19 

На лице кое се стекнало со диплома за завршен прв, втор односно трет циклус 

му се одземa издадената диплома, односно стекнатиот научен назив согласно условите 

утврдени со закон. 

 

Член 20 

 Одредбите од оваа глава од овој Правилник, соодветно се применуваат и за 

условите  за одземање диплома за завршени студии на заеднички студиски програми 

што се организираат на Универзитетот и студиските програми пред воведување на 

европскиот кредит-трансфер систем (ЕКТС). 

 

Постапка за одземање диплома 

 

Член 21 

 Постапката за одземање диплома за завршен прв, втор и трет циклус студии – 

докторски студии се води на единицата на Универзитетот (факултетот). 

  

Член 22 

 Решение за одземање диплома за завршен прв и втор циклус студии донесува 

деканот на факултетот врз основа на предлог на посебна комисија составена од 

најмалку 3 (три) члена. 

 Комисијата од став 1 на овој член ја формира деканот на факултетот од редот на 

наставно-научните, односно научните работници од соодветната област, во рок од 7 

(седум) дена од денот на приемот на уредно поднесеното барање. 

 Комисијата е должна да спроведе постапка, во рок од 30 дена од денот на 

нејзиното формирање и во тој рок да достави извештај со образложен предлог. 

 Членови на комисијата не може да бидат лица пред кои е одбранет 

дипломскиот, магистерскиот труд.  

 

Член 23 

 Против решението од член 22, став 1 од овој Правилник, лицето на кое му е 

одземена дипломата има право на жалба до наставно-научниот совет односно до 

советот на факултетот/институтот, во рок од 15 дена од денот на доставувањето на 

решението. 

 Одлуката по жалбата е конечна. 
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 За конечната одлука за одземање диплома, деканот е должен да го извести 

ректорот на Универзитетот.  

 

Член 24 

 Против решението од член 23, став 1 од овој Правилник, лицето на кое му е 

одземена дипломата за завршени докторски студии, односно за одбранета докторска 

дисертација, има право на жалба против решението за одземање на дипломата до 

Ректорската управа, во рок од 15 дена од денот на доставувањето на решението.  

Ректорската управа формира стручна комисија од 5 (пет) члена, која е должна 

во рок од 90 дена од нејзиното формирање, да поднесе извештај со образложен предлог.    

 Одлуката по жалбата е конечна. 

 

Член 25 

 Комисијата од членовите 22, 23 и 24 на овој Правилник спроведува постапка во 

која ги изведува сите докази неопходни за утврдување дали постојат или не постојат 

услови за одземање на издадената диплома. 

 Предлогот се донесува со мнозинство гласови од вкупниот број членови на 

комисијата. 

 Кон предлогот се доставува извештај за спроведената постапка со образложение 

на предлогот. 

 

Член 26 

 Ако во спроведената постапка се утврди дека не постојат услови за одземање на 

издадената диплома, соодветниот орган утврден во овој Правилник, на предлог на 

комисијата, донесува решение со кое се констатира дека не постојат услови за 

одземање на издадената диплома.  

 Против решението од претходниот став на овој член, подносителот на барањето 

може да достави жалба до органите утврдени во овој Правилник. 

 

Член 27 

 Конечната одлука за одземена диплома, се објавува во Универзитетскиот 

гласник. 

 

Губење на правата стекнати врз основа на одземена диплома 

 

Член 28 

 Со одземањето на дипломата за завршени прв, втор и трет циклус – докторски 

студии, лицето го губи научниот назив како и другите права што ги стекнал врз основа 

на издадената диплома. 

 Одредбата од став 1 на овој член соодветно се применува и во случај кога 

лицето на кое му е одземена дипломата се запишало на повисок циклус студии на 

високото образование, како и во случај ако во меѓувреме се стекнал со повисоко 

стручно, односно научно звање.  

 

Член 29 

 Лицето на кое му е одземена диплома за завршен втор не може да пријави и да 

брани магистерски труд на Универзитетот, во рок од 5 (пет) години од денот на 

донесувањето конечна одлука за одземање на дипломата.  
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Член 30 

 Одредбите од членовите 28 и 29 на овој Правилник соодветно се применуваат и 

во случај кога е одземена диплома на друг универзитет. 

 

V. Преодни и завршни одредби 

 

Член 31 

 Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето од страна 

Универзитетот. 

  

                                                           

 

 

Ректор, 

Prof. Dr. Aziz Pollozhani d.v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врз основа на  член 94 од Законот за високото образование („Службен весник на 

Република Македонија“ број 82/2018), Сенатот на Универзитетот “Мајка Тереза“ во 

Скопје на 9-тата седница одржана на 18.01.2019 година, го донесе следниот  

 

ЕТИЧКИ КОДЕКС 

НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „МАЈКА ТЕРЕЗА“ ВО СКОПЈЕ 

 

Вовед 

Етичкиот кодекс на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, Сенатот на 

Универзитетот го донесува водејќи се од Универзалните вредности и принципи на 

високото образование и академската работа и имајќи го во предвид начелото на 

академска слобода, универзитетската автономија и општествената одговорност, а со 

цел зачувување на достоинството на професијата, развивање и унапредување на 

моралните вредности на академската заедница, поттикнати од длабоките уверувања во 

вредноста, знаењето и свеста за одговорноста на универзитетските наставници, 
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соработници и истражувачи, како и останатите вработени на Универзитетот “Мајка 

Тереза“ во Скопје. 

 

Општи одредби 

 

Етичкиот кодекс на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје (во 

понатамошниот текст: Универзитетот) има за цел на членовите на академската 

заедница, на останатите вработени, како и на студентите на Универзитетот да им ги 

приближи моралните начела, според кои ќе се водат во нивниот професионален живот 

и кои ќе им помогнат во секојдневното одлучување. 

Основни цели и карактеристики на универзалната академска етика, па така и на 

етиката на Универзитетот се: достојно извршување на функциите на академските 

институции, унапредување на научната и на наставната дејност на Универзитетот и во 

општеството, ширење на академската култура, почитување на академските традиции, 

чување на достоинството и самодостоинството на академските работници, добри 

односи меѓу институциите и вработените на Универзитетот, грижа за младите, за 

студентите и за специјализантите, одржување и развивање на етиката на благородно 

однесување, на неповредување никого, на давање помош и развивање на општите 

хуманистички идеи. Посебните етички цели и вредности на Универзитетот 

произлегуваат од неговата положба како највисока образовна и научна институција во 

Република Македонија и од карактеристиките на неговиот академски развој. 

Етичкиот кодекс е составен од два дела: Академски етички кодекс и Етички 

кодекс на однесување и облекување на вработените. 

Академскиот етички кодекс се однесува на сите членови на академската 

заедница, Етичкиот кодекс на однесување и облекување на вработените поставува 

стандарди за професионално однесување и облекување на сите вработени при 

Универзитетот (наставнички, соработнички, истражувачки, административен и 

технички кадар). 

Со прифаќањето на овој Кодекс, вработените и студентите се обврзуваат 

доследно да ги почитуваат пропишаните етички начела, кои секогаш обезбедуваат 

заштита на интересот на Универзитетот, личниот углед и достоинство, угледот и 

достоинството на студентите и сите останати со кои соработуваат. 

Етичкото однесување треба да произлегува од личната посветеност на етичките 

принципи и од желбата секогаш да се настапува со морален интегритет. Ваквиот однос 

ќе придонесе за поголема хуманост и правичност во работата и поставување на високо 

морална работна култура. 

Наведените вредности и норми на Етичкиот кодекс на Универзитетот се 

задолжителни за сите вработени и студентите. Тие етички норми бараат и поттикнуваат 

добро дејствување на Универзитетот и меѓу колегите. Сите се обврзуваат, со својата 

чест, дека ќе се придржуваат кон овие определби и норми како составен дел од својата 

академска дејност и кариера. 

 

I. АКАДЕМСКИ ЕТИЧКИ КОДЕКС 

 

ЧЛЕН 1 

Наставничкиот и соработничкиот кадар во својата работа, делување и 

однесување се должни да ги почитуваат етичките начела, принципите на научната 

вистина и критичност и да го штитат угледот на Универзитетот. 
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Наставничкиот и соработничкиот кадар се должни со својот авторитет да 

застапуваат позитивни академски вредности кои ќе ги пренесуваат на пошироката 

академска заедница. 

 

ЧЛЕН 2 

Наставничкиот и соработничкиот кадар треба да се однесуваат според начелата 

на академската слобода, етичката и интелектуалната одговорност, и да ги негуваат 

вредностите на различното мислење и личната иницијатива. 

 

ЧЛЕН 3 

 Наставата и слободата во истражувањето се примарни вредности во 

универзитетскиот живот. 

ЧЛЕН 4  
Професионалната слобода, научната љубопитност и истражувачкиот дух не 

треба да бидат оправдување за повреда на основните права на човекот и достоинството 

на колегите или другите граѓани. Воннаставните активности на наставничкиот и 

соработничкиот кадар не смеат да го загрозуваат квалитетот на наставната и научната 

работа. Плагијаторство од секој вид и сторено од било кого на Универитетот се третира 

како груба еткичка повреда, а Универзитетот се грижи за заштита на правата на 

интелектуална сопственост. 

 
ЧЛЕН 5 

Наставничкиот и соработничкиот кадар се должни да ја чуваат слободата на 

наставната и на научноистражувачката работа и да ја штитат честа на професијата. Тие 

не смеат да го злоупотребуваат авторитетот на својата професија заради остварување 

на лични интереси за која било цел. 
 

ЧЛЕН 6  
Наставничкиот и соработничкиот кадар се должни да ги промовираат 

хуманистичките принципи и човековите права, да ги развиваат интелектуалните 

вештини, да ја поддржуваат толеранцијата и отвореноста и да ја поттикнуваат 

професионалната љубопитност. 

 
ЧЛЕН 7 

Кога членот на академската заедница ќе оцени дека од него се бара делување 

кое е во спротивност со неговите етички начела или лични научни и интелектуални 

уверувања или совест, должен е да покрене расправа за таа тема. 

ЧЛЕН 8 

Наставничкиот и соработничкиот кадар се слободни во развивањето 

оригинални методи на истражување и сопствен стил на предавање. 

 

ЧЛЕН 9 

Припадниците на наставничкиот и соработничкиот кадар не смеат да ги 

користат средствата за масовна комуникација само за сопствено промовирање. 

Кога настапуваат како приватни лица, припадниците на наставничкиот и 

соработничкиот кадар се должни да спречат создавање на впечаток дека зборуваат од 

името на нивните колеги, односно во име на Универзитетот. 

Припадниците на наставничкиот и соработничкиот кадар не смеат да го 

злоупотребуваат академскиот авторитет заради остварување на своите лични, семејни и 

политички интереси. 
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Одговорност кон студентите 

 

ЧЛЕН 10 

Најголема одговорност на наставничкиот и соработничкиот кадар е да 

придонесе за интелектуалниот развој на студентите. 

 

ЧЛЕН 11 

Наставничкиот и соработничкиот кадар се должни да го почитуваат 

достоинството на студентите и не смеат да прават разлики врз основа на раса, боја, 

вера, пол, национално потекло, брачна состојба, политичко или верско убедување, 

семејно или социјално потекло. 

 

ЧЛЕН 12 

Наставничкиот и соработничкиот кадар треба да ги поттикнуваат своите 

студенти на слободен и сериозен пристап кон учењето, применувајќи ги најдобрите 

морални, професионални и стручни стандарди во наставата. 

 

ЧЛЕН 13 

Исклучителни критериуми во оценувањето на студентите се: знаењето, 

разбирањето и вложениот труд. Наставничкиот и соработничкиот кадар се должни 

доследно да им се спротивставуваат на сите интервенции кои влијаат на објективноста 

во вреднувањето и оценувањето на трудот на студентите. 

 

ЧЛЕН 14 

Наставничкиот и соработничкиот кадар не смеат да ги условуваат студентите со 

купување на литература или други наставни помагала, како и материјални и други 

изнудувања, не смеат посредно или непосредно да ги искористуваат, злоупотребуваат, 

шиканираат, уценуваат и дискриминираат студентите, ниту кон нив да се однесуваат на 

недоличен начин или на кој било друг начин што го навредува нивното достоинство. 

 

ЧЛЕН 15  
Наставничкиот и соработничкиот кадар не смеат да ги спречуваат студентите да 

преземаат независно истражување и да трагаат по знаење, ниту да ги спречуваат во 

пристапот на нивните различни гледишта. 

  
 

ЧЛЕН 16 

Наставничкиот и соработничкиот кадар се должни да вложат разумен труд за да 

ги заштитат студентите од околности кои се штетни за нивното учење, здравје или 

безбедност. 

 
Одговорност кон колегите 

 

ЧЛЕН 17 

Членовите на академската заедница треба да негуваат колегијален однос, 

заснован на меѓусебно почитување и разбирање, водејќи сметка за заедничките 

академски вредности. 

 

ЧЛЕН 18 
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Членовите на академската заедница поддржуваат културна, општествена, 

политичка, филозофска, верска и економска разновидност, што е исклучително 

богатство кое треба во потполност да се почитува. 

 

ЧЛЕН 19 

Морална обврска на членовите на академската заедница е да укажуваат на 

неетичкото однесување на своите колеги, односно кршењето на одредбите од овој 

Кодекс. 

 

ЧЛЕН 20 

Во наставно-научната работа, јавното дејствување и во меѓусебните односи, 

членовите на академската заедница се должни да негуваaт култура на аргументиран 

дијалог. 

 

ЧЛЕН 21 

Воздржување од конструктивни критики поради лични интереси или 

игнорирање на туѓите трудови поради професионална и лична нетрпеливост е 

недозволиво. Членовите на академската заедница се должни да го почитуваат личното 

и професионално достоинство на помладите колеги и да се грижат за нивниот наставен 

и научен развој. 

Наставничкиот кадар е должен да ја почитува и брани творечката слобода на 

соработниците. 

 

II. ЕТИЧКИ КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ И ОБЛЕКУВАЊЕ НА 

ВРАБОТЕНИТЕ 
 

ЧЛЕН 22 

Вработените на Универзитетот се должни да ги чуваат интегритетот и 

достоинството на институцијата и своите работни задачи да ги извршуваат одговорно, 

совесно, чесно и посветено. 

 

ЧЛЕН 23  
Информациите што вработените ги добиваат во текот на работното време, 

извршувајќи ги своите работни задачи, не треба да ги пренесуваат и коментираат во 

јавноста, со цел да се спречи злоупотребата на информациите, ширење на шпекулации 

и нарушување на угледот на Универзитетот. 

 

ЧЛЕН 24 

Средствата на Универзитетот, како: информации, опрема, материјали, софтвер, 

хардвер, интелектуална и вкупна сопственост и имот на Универзитетот, претставуваат 

вредни ресурси кои се во сопственост или се лиценцирани, или на друг начин му 

припаѓаат на Универзитетот и треба да се употребуваат единствено за цели на 

Универзитетот. 

Заштитата на оваа сопственост од загуба, штета или кражба е обврска на сите 

вработени.  Ниту едно лице не смее да ги употребува средствата или имотот за лични 

потреби и лична корист, ниту да ги отуѓува, продава или тргува со средствата или 

имотот без соодветно одобрување. 

 

ЧЛЕН 25 
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Вработените на Универзитетот не треба да ги користат за приватни цели 

предметите или опремата што им се на располагање за службени цели (компјутерската 

опрема, телефонските апарати и апаратите за фотокопирање и скенирање). 

ЧЛЕН 26  
Вработен при Универзитетот, кому му е одобрено користење на службено 

возило, не смее да го користи службеното возило за приватни цели, не смее да 

превезува лица кои не се вработени на Универзитетот, ниту возилото да го дава на 

користење на лица кои не се вработени на Универзитетот. 

Вработен на Универзитетот кој користи возило купено од проект или 

апликација треба да го користи возилото согласно со намената за кое е купено. 

Вработените на Универзитетот користат ИТ опрема, електронска пошта и 

Интернет за извршување на своите секојдневни работни задачи и активности, како и за 

стручно и професионално усовршување. 

Вработените на Универзитетот треба да бидат свесни дека контакт остварен со 

користење на електронска пошта, интернет адреси и домени регистрирани на име на 

Универзитетот може да создаде впечаток дека таквиот пристап го изразува 

официјалниот став на Универзитетот. 

 

ЧЛЕН 27 

Следниве користења на ИТ опремата, електронската пошта и Интернетот не се 

дозволени: 
 

 инсталирање и користење на компјутерски игри, како и апликации кои не се 

потребни за извршување на работните задачи; 

 печатење и скенирање на приватни документи, слики, други материјали и 

информации; 

 снимање на податоци (документи, слики, мултимедиски и слично) за приватни 

цели на преносни мемориски уреди (CD, DVD, УСБ и слично); 

 праќање на приватни електронски пораки од службената електронска адреса на 

Универзитетот; 

 пребарување, пристап и печатење на текстуални, графички и мултимедијални 

информации кои ги преминуваат општо усвоените стандарди на добар вкус и 

етика; 

 служење со „он-лајн“ игри, тестови и други забавни содржини (филмови, 

спотови, музика и сл.), како носители на потенцијални опасности за сигурноста 

на компјутерските системи на Универзитетот и забавување на брзината на 

Интернетот; 

 извршување на какви било незаконски активности или активности кои на кој 

било начин би наштетиле на угледот на Универзитетот и ги прекршуваат 

нормите на однесување на вработените; 

 извршување на приватни активности, како што се купување на стока и примање 

на услуги „он-лајн“, продажба на стока, давање на услуги и рекламирање на 

истите; 

 вклучување во која било активност на политичко лобирање, промовирање на 

политички партии, собирање средства за исти и останати политички активности 

и  

 ширење на нетрпеливост по расна, национална, верска, политичка и друга 

основа. 
 

Вработените на Универзитетот се посебно одговорни за: 
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 рационално користење на ИТ опремата и интернет пристапот; 

 придржување на сигурносната политика и процедура во користењето на ИТ 

опремата, електронската пошта и интернет сервисот, и воздржување од која 

било пракса која може да ги загрози компјутерските системи и податоците на 

Универзитетот; 

 одговорно однесување при интернет комуникацијата, затоа што вработениот го 

претставува угледот на Универзитетот, дури и кога го користи Интернетот за 

приватни цели. 

 

ЧЛЕН 28 

Вработените се должни да го почитуваат работното време на Универзитетот, 

кое е утврдено со посебен акт на Универзитетот. 

Евиденцијата за присуството и отсуството од работното место се врши 

електронски, со картички за идентификација, преку систем кој е инсталиран на 

одредени места од страна на Ректоратот.   

Доцнење и предвремено напуштање на работното место, неоправдано отсуство, 

користење на пауза подолго и надвор од предвидениот термин за користење, се сметаат 

за дисциплинска неуредност и влијаат на квалитетот на извршување на работните 

задачи, како и на нарушување на угледот на Универзитетот. 

Забрането е евидентирање на присуство за други вработени и во нивно име. 

За прекршителите на оваа одредба ќе се преземаат соодветни мерки, согласно 

позитивните прописи. 

 

ЧЛЕН 29 

 Во согласност со Законот за пушење и заради заштита на здравјето на 

вработените и на студентите и заштита на квалитетот на воздухот во работните 

простории, во просториите на Универзитетот е забрането пушење. Знакот за забрането 

пушење е јасно и видливо истакнат во сите простории на Универзитетот.  

 Пушењето е дозволено на местата обележани за тоа, надвор од објектите, 

односно на терасите и пред влезот на Универзитетот. 

 Прекршителите на оваа одредба ќе одговараат согласно со Законот за пушење. 

 

ЧЛЕН 30 

 Професионалното однесување покрај ефикасното, ефективното и економичното 

извршување на работните задачи и обврски, воедно се рефлектира и преку личниот 

изглед на вработениот. Сликата што се создава за Универзитетот зависи од изгледот и 

однесувањето на вработениот на работното место и надвор од него. 

 Овие правила препорачуваат прикладен избор на лична гардероба. 

 Вработениот со својот изглед мора да прикажува професионализам и уредност. 

 Вработениот е должен на работа да доаѓа уреден, одморен и пристојно облечен, 

што подразбира одбраната облека, со бојата и, дезенот и кројот да не предизвикува 

особено внимание. 

 Накитот, шминката, фризурата и маникирот треба да бидат така соодветно 

одбрани, да оддаваат пристојност и уредност и да бидат прилагодени на деловниот 

изглед. 

 

Женски деловен кодекс на облекување 

 

ЧЛЕН 31 
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 Комплетниот изглед и дневната облека на вработената, која е елегантна, но не и 

впечатлива ги сочинува следните компоненти: костум; комплет или блејзер; фустан или 

здолниште со должина до или под колена; панталони со нормална широчина; палто; 

блуза или кошула со долги или куси ракави кои ги пориваат рамениците; салонки, 

чизми, балетанки или чевли кои не ги откриваат целосно прстите, стапалатс или 

петиците; невпечатливо дезенирани или недезенирани хулахопки; уредна фризура; 

дискретна и ненападна шминка и парфем. 

 На официјални настани се препорачува построг деловен кодекс на облекување 

кој за жените претпочита: деловен костум, фустан или здолниште со прикладна 

должина, панталони со нормална широчина и кошула со долги или куси ракави, 

салонки или чевли со соодветна височина. 

 

Машки деловен кодекс на облекување 

 

ЧЛЕН 32 

 Дневната облека на вработениот се состои од: костум или блејзер; вратоврска; 

поло маица или кошула со долги или со куси ракави кои ги покриваат рамениците; 

панталони со нормална широчина со рабови или без нив, кои се носат со ремен; палто 

со долги ракави; уредни чевли кои не ги откриваат прстите, стапалата или петиците, 

чизми, мокасини; уредна должина на коса, уредно избричени или со негувана и уредна 

брада и парфем. 

 На официјални настани се препорачува построг деловен кодекс на облекување 

кој за мажите претпочита: деловен костум, кошула со долги ракави, ремен, вратоврска 

и уредни чевли. 

 

Неприфатлив кодекс на облекување 

 

ЧЛЕН 33 

Под неприфатлив кодекс на облекување се подразбира следново: 

 облека која вообичаено се користи во домот, во ноќни клубови или за спортски 

активности; 

 облека која премногу ги открива грбот, градите, стапалата, стомакот или 

долната облека на вработениот; 

 облека која е неиспеглана, истуткана, нечиста, изветвена, проѕирна или со 

големи засеци и деколтеа; 

 облека која содржи зборови, изрази или слики кои можат да бидат навредливи 

или неприфатливи за другите вработени и за клиентите и соработниците на 

Универзитетот; 

 фармерки (залепени, тесни, искинати, избледени), тренирки, бермуди, 

панталони со прерамки, куси панталони, тесни панталони (хеланки) или други 

кои се припиени до телото; 

 кусо и тесно здолниште со должина над колената, мини-здолниште, здолниште 

со преклоп и на запетлување, летен фустан, облека за плажа и фустан со 

прерамки; 

 тесна маичка со прерамки или без ракави, горна облека која го истакнува 

стомакот, кошула која се носи надвор од здолништето или панталоните, маица 

со навредливи зборови, лого, слики, карикатури или слогани; горна облека со 

качулка, обична т-маица со куси ракави (освен ако не се носи под друга блуза, 

кошула, палто или фустан); 

 обувки со отворен преден дел (при што се гледаат прстите); 
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 капа, кога се носи во работните простории. 

 

ЧЛЕН 34 

Вработените на Универзитетот се охрабруваат да се однесуваат и во согласност 

со непишаните правила и начела на академските институции, како и универзалните 

стандарди на професионално академско однесување. 

Во случај на етичка дилема, вработениот со писмен поднесок може да се обрати 

до Ректорот за нејзино разрешување.  

Доклку Ректорот смета дека постојат индиции за повреда и загрозување на 

етичките вредности на Универзитетот случајот го проследува до Етичкиот комитет на 

Униврезитетот. 

Одговорноста за повреда и загрозување на етичките вредности и норми на 

Универзитетот ја утврдува Етичкиот комитет на Униврезитетот, кој е составен од пет 

членови, од кои два од редот на наставниците, еден од редот на соработниците, еден од 

студентите и еден од Стручната и административна служба на Универзитетот 

Членовите од редот на наставниците, соработниците и од Стручната и 

административна служба на Универзитетот, на предлог на Ректорот, ги избира 

Универзитетскиот сенат, за време од три години, со право на повторен избор. Членот 

од редот на студентите, на предлог на Студентскиот парламент на Универзитетот, го 

избира Универзитетскиот сенат, за време од една година, со право на повторен избор.  

Универзитетскиот сенат донесува посебен Правилник за работа на Етичкиот 

комитет. 

Етичкиот комитет на Униврезитетот ја утврдува одговорноста и изрекува мерки 

за повреда на етичките начела, согласно со овој Кодекс, донесен од страна на 

Универзитетскиот сенат. 

Етичкиот кодекс стапува на сила на денот на неговото донесување а ќе се 

применува по негово објавување на web страната на Универзитетот. 

 

 

                                                                                            РЕКТОР, 

Prof. dr. Aziz Pollozhani d.v. / с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врз основа на член 94 став 1 точка 12 од Законот за високо образование („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.82/2018), Универзитетскиот сенат, на 9-та 

седница одржана на 18.01.2019 година, го донесе следниот: 

 

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2019 ГОДИНА 

на Универзитетот „Мајка Тереза” во Скопје 

 

Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје (во понатамошниот текст: 

Универзитетот) во извршувањето на активностите од својот делокруг на работа и во 

рамките на своите надлежности, а во согласност со Законот за високо образование, 

Законот за буџетите, Законот за извршување на буџетот за 2019 година и подзаконските 

акти, тргнувајќи од начелата на сеопфатност специфичност, економичност, ефикасност, 

ефективност, транспарентност и сигурно финансиско управување изврши проценка на 
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расходите по расходни ставки и потставки кои ќе се финансираат од приходи од 

Буџетот на Република Македонија, од сопствените приходи и приходите од донации. 

По извршената пресметка на расходите и приходите за 2019 година, 

Универзитетот го донесува Годишниот финансиски план за 2019 година, со 

образложение за висината на планираните приходи и расходи и тоа: 
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VI. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 

 

Вкупно планирани расходи на Универзитетот од Основен буџет, Буџет од 

самофинансирачки активности и од Буџет од донации за 2019 година изнесуваат 

328.784.000 денари. Согласно со член 34 од Законот за буџетите, буџетските 

корисници кои имаат буџет на донации, буџет на заеми, буџет на дотации и/или буџет 

на самофинансирачки активности, во случај кога приходите и другите приливи се 

реализираат над планираниот износ, доставуваат барање за зголемување на планот на 

приходите и другите приливи и планот на одобрени средства во овие буџети. 

 

1. РАСХОДНА СТАВКА 401 – ОСНОВИ ПЛАТИ 
 

Проекцијата на финансиски средства во оваа расходна категорија е направена врз 

основа на Правилникот за систематизација на работници по работни места и задачи, 

Правилникот за утврдување на платите и надоместоците на вработените на 

Универзитетот и Одлуките донесени врз основа на тој Правилник. 

Во пресметката вкалкулирани се ефектите од ангажираност на работниците во 

секторите и органите во кои ја извршуваат својата работна задача. Исто така, предвиден 

е и персонален данок на доход проценет за дванаесет (12) месеци започнувајќи од 

01.01.2019 година. Основната плата за месец декември 2018 година, се исплаќа од 

Буџетот за 2019 година. Во оваа ставка се предвидени расходи за други додатоци на 

плата согласно закон, Правилникот за утврдување на платите и надоместоците на 

вработените на Универзитетот и Одлуките донесени врз основа на тој Правилник. 

Вкупно проценетиот износ на оваа расходна ставка изнесува 54.035.000 денари, од 

кои 10.702.000 денари се од сметка за самофинансирачки активности на 

Универзитетот. Овој износ се однесува за вработените во редовен работен однос, за кои 

се предвидени месечни примања за дванаесет (12) месеци. Во овој износ е вклучена и 

исплата на право за остварување на додаток за функција на Ректор, проректор, и декан, 

согласно закон и Правилникот за утврдување на платите и надоместоците на 

вработените на Универзитетот и Одлуките донесени врз основа на тој правилник. 

 

2. РАСХОДНА СТАВКА 402 – ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

 

Во расходната категорија Придонеси за социјално осигурување вкалкулирани се 

придонесите за пензисно и инвалидсно осигурување, здравство и вработување, 

согласно позитивните законски прописи од областа на работни односи за вработените 

на Универзитетот за дванаесет (12) месеци, како и исплата на право за остварување на 

додаток за функција на Ректор, проректор и декан, согласно закон и Правилникот за 

утврдување на платите и надоместоците на вработените на Универзитетот и Одлуките 

донесени врз основа на тој правилник. Придонесите за месец декември 2018 година, се 

исплаќаат од Буџетот за 2019 година. 

 

Проценетиот износ на расходната ставка изнесува 17.759.000 денари, од кои 

3.473.000 се од сметка за самофинансирачки активности на Универзитетот. 

 

3. РАСХОДНА СТАВКА 420 – ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ 

 

Земајќи ги во предвид активностите што ги извршува Универзитетот во рамките на 

своите надлежности и компетенции, во оваа расходна ставка предвидени се трошоци 

за: 

- Информативни настани за студиските програми кои ги нуди Универзитетот; 

- Учество на вработените на семинари, саеми и конференции од областа на 

високото образование, научно-истражувачката дејност на Универзитетот, 

согласно со природата на студиските програми, односно работните задачи; 

- Патни и дневни расходи за учесници на настани организирани од 

Универзитетот; 
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- Патни и дневни расходи за обучувачи, презентери и ментори ангажирани за 

потребите на Универзитетот; 

- Студиски посети за вработените и членовите на управните органи на успешни 

Универзитети во регионот и пошироко со цел пренесување на нивните 

искуства; 

- Авионски билети за вработените и членовите на управните органи, нивно 

сместување и хранарина; 

- Хотелски услуги/Сместување во Скопје и во РМ; 

- Други расходи од овој вид. 

 

Патните и дневните расходи за во земјата и во странство се проценети во износ од 

2.660.000 денари, од кои 500.000 денари се од сметка за самофинансирачки 

активности а 200.000 денари од сметка за донации. 

 

4. РАСХОДНА СТАВКА 421 – КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, 

КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ 

 

Во Годишниот финансиски план за 2019 година, во делот на оваа расходна ставка 

предвидени се трошоци за: 

- Електрична енергија; 

- Водовод и канализација; 

- Ѓубретарина; 

- Пошта, централно греење, курирски услуги, трошоци за фиксна телефонија, 

интернет пристап, трошоци за мобилна телефонија, трошоци за хостинг; 

- Горива и масла и регистрација на возила; 

- Транспорт на луѓе и стоки; 

во вкупна вредност од 3.500.000 денари, од кои 1.000.000 денари од сметка за 

самофинансирачки активности. 

 

5. РАСХОДНА СТАВКА 423 – МАТЕРИЈАЛ И СИТЕН ИНВЕНТАР 

 

Во расходната категорија Материјал и ситен инвентар вкалкулирани се видови и 

количини на материјали кои се неопходни за нормално извршување на предвидените 

активности во рамките на студиските програми на Универзитетот, како и целосна и 

комплетна реализација на работнтие задачи на вработените: 

- Канцелариски материјал; 

- Униформи; 

- Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените; 

- Прехрамбени продукти и пијалоци, средства за одржување на хигиена; 

- Набавка на гуми; 

- Потрошен материјал за лаборатории и одржување и ситен инвентар; 

со планирана вредност од 1.530.000 денари, од кои 750.000 од сметката за 

самофинансирачки активности на Универзитетот и 100.000 денари од 

сметката за донации. 

 

6. РАСХОДНА СТАВКА 424 – ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ 

 

Планираниот износ на расходната ставка Поправки и тековно одржување се 

однесува за: 

- Поправка и одржување на згради, мебел и услуги за одржување и чистење на 

деловни простории, 

- Поправка и тековно одржување на лабораториска опрема, 

- Поправка и сервисирање на моторни возила (резервни делови, автогуми); 

Изнесува 1.060.000 денари, од кои 500.000 денари се од сметката за 

самофинансирачки активности на Универзитетот. 

 

7. РАСХОДНА СТАВКА 425 – ДОГОВОРНИ УСЛУГИ 
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Планираните расходи за договорни услуги за 2019 година се предвидени во износ 

од 27.900.000 денари, од кои 5.500.000 денари се од сметката за самофинансирачки 

активности на Универзитетот а 5.500.000 денари се од смектата за донации. 

Во рамките на расходите од овој вид, средствата се предвидени за: 

- Надоместоци од плата на вработените на Универзитетот предвидени со 

Правилникот за  утврдување на платите и надоместоците на вработените на 

Универзитетот и Одлуките донесени врз основа на тој правилник; 

- Надоместоци за изведување високообразовна дејност од страна на лица кои не 

се вработени на Универзитетот, ангажирање на стручњаци од практиката, 

демонстратори и во случаи на мирување на работниот однос за вршење на 

функција; 

- Други вид на надоместок согласно со закон и внатрешните акти на 

Универзитетот; 

- Услуги од консултанти за оперативното работење на Универзитетот и неговите 

единици; 

- Изнајмување на деловен простор за потребите на Универзитетот; 

- Пијар и клипинф услуги; 

- Осигурување на моторни возила; 

- Правни и финансиски услуги; 

- Услуги за копирање, печатење и издавање; 

- Услуги од авторска агенција и  

- Други договорни услуги. 

 

8. РАСХОДНА СТАВКА 426 – ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ 

 

Планираните расходи за други тековни расноди за 2019 година во износ од вкупно 

2.160.000 денари, од кои 500.000 денари се од сметката за самофинансирачки 

активности на универзитетот а 200.000 денари од смектата за донации, се должат 

на следново: 

- Трошоци за семинари и конференции; 

- Организација на работилници, информативни настани; 

- Објавување на огласи за упис и регистрација на студенти, огласи за 

вработување, оглас за избор на надворешни експерти и сл., согласно закон и 

внатрешните акти на универзитетот; 

- Организација на натпревари во рамките на единиците на универзитетот; 

- Објавување на реклами за дејноста и активностите на Универзитетот, рекламни 

кампањи и текстови, интернет кампањи, интервјуа и други облици на 

рекламирање во јавните медиуми; 

- Набавка на плакети, награди и други признанија за потребите на 

Универзитетот; 

- Набавка на новогодишни пакетчниња и украси; 

- Расходи за репрезентација и 

- Други оперативни расходи. 

 

9. РАСХОДНА СТАВКА 464 – РАЗНИ ТРАНСФЕРИ 

 

Во рамките на расходната категорија Разни трансфери пресметани се средствата за: 

- Стипенди за поддршка на студенти согласно со закон и внатрешните акти на 

универзитетот; 

- Трансфери при пензионирање, смрт не потесен член на семејство и сл. 

 

Средствата од овој дел се планирани во вкупен износ од 1.100.000 денари, од кои 

600.000 денари се од сметката за самофинансирачки активности на Универзитетот. 

 

10. РАСХОДНА СТАВКА 480 – КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ 
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Во Годишниот финансиски план за 2019 година, предвидени се средства за опрема 

и машини во вкупен износ од 10.930.000 денари, од кои 1.000.000 денари се од 

смектата за самофинансирачки активности на универзитетот. 

Горенаведените средства се однесуваат на набавка на: 

- Информатичка, видео и канцелариска опрема; 

- Набавка на лабораториска опрема и апаратура; 

- Набавка на клими и друг вид на грејни тела за потребите на Универзитетот; 

- Набавка на друг вид на опрема и машини специфицирано во планот за јавни 

набавки за 2019 година согласно со потребите на единиците на универзитетот. 

 

11. РАСХОДНА СТАВКА 482 – ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ 

 

Во расходната категорија Други градежни објекти се предвидени расходи за: 

- Реконструкција, адаптација, санација и уредување на нови и постојни деловни 

простории. 

- Изградба на Универзитетскиот комплекс; 

- Надрзор над изградбата; 

- Партерно уредување (вклучувајќи и проектирање). 

 

Вкупно за оваа намена се планирани средства во износ од 200.500.000 денари, од 

кои 500.000 денари се од смектата за самофинансирачки активности на 

универзитетот. 

 

12. РАСХОДНА СТАВКА 483 – КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ 

 

Во расходната категорија Купување на мебел се предвидени расходи за: 

- Канцелариски и друг вид на мебел; 

- Лабораториски мебел. 

 

Со планирана вредност од 4.000.000 денари од основен буџет и 250.000 денари од 

сметката за самофинансирачки активности на универзитетот. 

 

 

 

 

 

 

 

13. РАСХОДНА СТАВКА 485 – ВЛОЖУВАЊА И НЕФИНАНСИСКИ 

СРЕДСТВА 

 

Во рамките на оваа расходно конто предвидени се средства во износ од 1.400.000 

денари, од кои 500.000 денари се од смектата за самофинснсирачки активности на 

универзитетот, а предвидени се за набавка на: 

- Софтвери; 

- Книги за библиотека и др. 

 

VII. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 

 

Во 2019 година, Универзитетот планира да остварува приходи од: 

- Средства од Буџетот на Република Македонија (297.000.000 денари) 

- Приходи од самофинансирачки активности (25.775.000 денари, од кои 

13.595.936 денари се пренесено салдо од 2018 година) 

- Приходи од донации (6.000.000 денари, од кои 1.851.499 денари се пренесено 

салдо од 2018 година). 

 

Вкупно планираните приходи на Универзитетот за 2019 година изнесуваат 
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328.784.000 денари. 

 

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Овој Годишен финансиски план влегува во сила со денот на донесувањето. 

 

 

 

Универзитет „ Мајка Тереза“ во Скопје 

                                                                 Ректор 

   Prof. dr. Aziz Pollozhani 

              d.v. / с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врз основа на член 94 став 1 точка 14 од Законот за високо образование („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.82/2018), Универзитетскиот сенат, на 9-та 

седница одржана на 18.01.2019 година, ја донесе следната: 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2019 ГОДИНА 

на Универзитетот „Мајка Тереза” во Скопје 

 

I. ВОВЕД 

 

Имајќи ја во предвид визијата на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје (во 

понатамошниот текст: Универзитетот), во текот на 2019 година, ќе продолжиме да 

вложиме максимални напори за трансформирање на истиот во креативен, компетентен 

и подготвен центар за достоинствена и подготовка на нови професионалци, кои ќе 

бидат спремни за соочување со предизвиците на иднината. Мисијата на Универзитетот 

ни диктира и оваа година, дека институцијата треба да биде во служба на креирање 
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квалитетни образовани генерации со истражувачки и иновативни вештини, со 

академски и професионални компетенции во областа на информатичките науки, 

техничко-технолошките и општествените науки, кои се бараат на пазарот на трудот, 

придонесувајќи кон сицијалната кохезија во интегрирањето и глобализирачките текови.  

 

II. ГЛАВНИТЕ СТОЛБОВИ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА 

ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2019 ГОДИНА 

 

Во 2019 година, предвидени се средства за набавка на основни средства и 

инвестициони вложувања во вкупна вредност од 161.010.000 денари. 

Во рамките на овие средства, освен набавката на основни средства за нормално 

функсионирање на универзитетските служби и факултети, како главни столбови на 

овогодишната инвестициона програма на Универзитетот се: 

 

1. Поддршка на академскиот и административниот кадар преку 

континуирана обука за градење на капацитетите 

 

Ќе продолжиме да ја зајакнуваме организацијата на семинари и работилници со 

теми кои ја зајакнуваат педагошката и методолошката компетентност на кадарот за 

нови наставни и презентациски методи пред студентите а воедно преку организација на 

тим билдинзи, зајакнување на капацитетот на административната служба на 

универзитетот, која ќе биде подготвена за справување со новите предизвици за 

понатамошен развој на Универзитетот во целина. – 700.000 денари. 

 

2. Стимулирање научни публикации во списанија со академски 

кредибилитет за академскиот кадар. 

 

Објавувањето на научната активност на нашиот академски кадар има посебно место 

за севкупниот развој на академскиот кадар и за квалитетот на универзитетот во целина, 

затоа UNT ќе поддржува и ќе создаде услови за стимулирање на овие публикации во 

различни форми, како што се институционални, како и нивните сопствени. Нашиот прв 

чекор е воспоставување и редовно објавување на нашиот весник за одржлив развој на 

Југоисточна Европа (SEEJSD), кој беше објавен во 2017 и 2018 година и ќе продолжи 

да биде објавен – 1.600.000 денари. 

 

3. Обезбедување на инфраструктурни услови (амбиентални и техничко-

технолошки) за напредокот на студиите и научно-научната работа во 

преодниот период на работа. 

 

Оваа цел ќе се постигне со продолжување со подготовката на дополнителни 

простории за студирање и прилагодување на постојните за настава без бариера.  

Подготовка и дополнување на лабораториите во местата каде што сега 

функционираат и основање на нови лаборатории во нови простории кои ќе ги обезбеди 

Универзитетот.  

Обезбедување на техничка и информатичка опрема на највисоко можно ниво со 

соодветен хардвер и софтвер за напредна модерна настава. Просториите ќе бидат 

додадени врз основа на барања од студенти, односно студиски програми и природата на 

студиските програми. 

Посебен приоритет ќе биде консолидација и зајакнување на административните 

капацитети на Универзитетот, каде покрај квалитативниот тим, посебно значење ќе 

биде посветено на опремување и мрежно поврзување на сите административни услуги, 

а особено за студентските прашања во сите структури на Универзитетот. 

 

 Набавка на ИТ опрема – 3.000.000 денари 

 Лабораториска опрема и инструменти за технолошки и технички факултет – 

3.500.000 денари 
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 Апаратура за медиумска лабораторија – 800.000 денари 

 Кројачки машини и алатки за текстил, дизајн и моделирање – 1.700.000 денари 

 Набавка на клима уреди и панели за греење – 100.000 денари 

 

4. Интензивна инвестициона активност за приспособување и адаптација на 

постојни и нови простории, започнување и приближување на работите кон 

изградба на нов објект како крајна дестинација за одржлива академска 

активност  

 

Ќе се инвестира во адаптација и приспособување на просториите кои се доделени 

од страна на Владата на РМ во рамките на Касарната Илинден во Скопје, а воедно со 

уште поголем интензитет и во соработка со владините тела ќе се одвиваат паралелни 

активности за заокружување и комплетирање на целата документацијата за почетокот 

на работите за новиот објект на Универзитетот. 

 

 Адаптација, реконструкција, реновирање и одржување на објект за потребите на 

Универзитетот – 60.000.000 денари 

 Почеток со изградба на Универзитетски комплекс – 72.400.000 денари 

 Проектирање и реализација на партерно уредување – 9.350.000 денари 

 Опремување на просториите со канцелариски и мебел за предавални – 3.000.000 

денари. 

 

III. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ 

 

Финансиските средства за реализација на инвестиционите вложувања од страна на 

Универзитетот, ќе се обезбедат од редовните приходи, односно од: 

- Средства од Буџетот на Република Македонија  

- Приходи од самофинансирачки активности  

- Приходи од донации  

 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Овaa Годишна програма влегува во сила со денот на донесувањето. 

 

Универзитет „ Мајка Тереза“ во Скопје 

                                                                                      Ректор 

                         Prof. dr. Aziz Pollozhani 

                                   d.v. / с.р. 
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Врз основа на член 94 од Законот за високо образование („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.82/2018), Универзитетскиот сенат, на 9-та седница одржана 

на 18.01.2019 година, го донесе следниот: 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА  

ПРАВИЛНИКОТ 

за утврдување на платите и надоместоците на вработените на Универзитетот 

„Мајка Тереза” во Скопје 

 

Член 1 

 Со овој Правилник кај Правилникот за утврдување на платите и надоместоците 

на вработените на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, во член 13 став 3 се менува 

табеларниот преглед и гласи: 

 

Ред.бр Звање/Работно место Бодови 

1 Редовен професор 413.08 

2 Вонреден професор 374.63 

3 Доцент 347.66 

4 Асистент 267.05 

5 Лектор 236.71 

6 Лаборант 145.39 

7 Генерален секретар 385.84 

8 Секретар на факултет 355.64 

9 Главен внатрешен ревизор 364 

10 Советник на ректорот 364 

11 Раководител на сектор 322.41 

12 Раководител на одделение 284.2 

13 Советник 269 

14 Виш соработник 257.46 

15 Соработник 247.08 

16 Помлад соработник 236.71 

17 Самостоен референт 162.56 

18 Помлад референт 145.39 

19 Хигиеничар 145.39 

20 Ложач 145.39 

21 Градинар 145.39 

22 Хаусмајстор 145.39 

23 Чувар 145.39 

24 Портир 145.39 

25 Возач 145.39 

26 Курир 145.39 

 

Член 2 

Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето. 

 

 Универзитет „ Мајка Тереза“ во Скопје 

                                                                                       Ректор, 

                         Prof. dr. Aziz Pollozhani d.v. / с.р. 
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Врз основа на член 94 од Законот за Високото образование (Службен весник на 

Република Македонија бр. 82/18), а во врска со член 13 став 5 од Правилникот за 

утврдување на платите и надоместоците на вработените на Универзитетот „Мајка 

Тереза” во Скопје број 0201-1561/1 од 26.12.2018 година, Сенатот на Универзитетот на 

седницата одржана на 18.01.2019 година ја донесе следнава 

ОДЛУКА 

Член 1  

Со оваа Одлука се определува вредноста на бодот за пресметка и исплата на 

платите и надоместоците, функциските додатоци и додатоците за работна успешност на 

вработените на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје.  

 

Член 2 

Вредноста на бодот изнесува 136,00 денари.  

 

Член 3 

Пресметката и исплатата на платите на вработените по вредноста на бодот 

утврдена во точка 2 од оваа одлука, да се врши почнувајќи од месец декември 2018 

година. 

 

Член 4 

Со донесувањето на оваа Одлука престанува да важи одлуката број 0201-1420/1 

од 30.11.2018 година. 

Член 5 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето. 

 

 

 

Одлуката да се достави до Секторот за општи и правни работи х2, сектор за финансии, 

сметководство, инвестиции и развој и архивата на Универзитетот. 

 

 

 

Универзитет „Мајка Тереза“ во Скопје 

                       Ректор 

 

         Prof. dr. Aziz Pollozhani с.р. 
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Në bazë të nenit 94 të Ligjit për arsimin e lartë (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 

nr. 82/18) e ne lidhje me nenin 13 paragrafi 5 i Rregullores për përcaktimin e rrogave dhe 

shtesave të të punësuarve në Universitetin “Nënë Tereza” në Shkup me numër 0201-1561/1 të 

datës 26.12.2018, Senati i Universitetit në mbledhjen e mbajtur me datë 18.01.2019 solli këtë 

VENDIM 

Neni 1 

 Me këtë Vendim përcaktohet vlera e pikës për përllogaritjen dhe pagesën e rrogave 

dhe shtesave, shtesave për funksion dhe shtesave për suksesshmëri në punë për të punësuarit e 

Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup. 

Neni 2 

 Vlera e pikës është 136,00 denarë. 

Neni 3 

 Përllogaritja dhe pagesa e rrogave për të punësuarit në bazë të vlerës së pikës të 

përcaktuar në nenin 2 të këtij Vendimi, të kryhet duke filluar nga muaji dhjetor i vitit 2018. 

Neni 4 

 Me sjelljen e këtij Vendimi, pushon vlefshemëria e Vendimit me numër 0201-1420/1 

i datës 30.11.2018. 

Neni 5 

 Ky Vendim hyn në fuqi me ditën e sjelljes së tij. 

 

Vendimi të dorëzohet deri te Departamenti për punë të përgjithshme dhe juridike, 

Departamenti për financa, kontabilitet, investime dhe zhvillim dhe arkivi i Universitetit. 

 

Universiteti “Nënë Tereza” në Shkup 

                                                                                           Rektor, 

                                                                                        Prof. dr. Aziz Pollozhani d.v. 
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Врз основа на член 103 од Законот за високо образование („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 82/18), а во врска со член 16 од Правилникот за утврдување 

на платите и надоместоците на вработените на Универзитетот „Мајка Тереза“ во 

Скопје, Ректорската управа на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, на седницата 

одржана на 18.09.2018 година, ја донесе следната: 

 

ОДЛУКА 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОДАТОК ВО ПЛАТА НА ЛИЦА КОИ 

ИЗВРШУВААТ ОДРЕДЕНИ ОДГОВОРНИ И РАКОВОДНИ ФУНКЦИИ НА 

УНИВЕРЗИТЕТОТ „МАЈКА ТЕРЕЗА“ ВО СКОПЈЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Со оваа Одлука се уредува определувањето на додаток во плата на лица кои 

извршуваат одредени одговорни и раководни функции на Универзитетот „Мајка 

Тереза“ во Скопје. 

II. ОПИС НА ПРАВИЛНИКОТ 

Член 2 

За извршување на посебно одговорни, раководни и управни активности се 

утврдуваат износи на месечни додатоци на плата, кои ги уредува надлежното 

министерство и се исплаќаат од буџетските средства на Р. Македонија. 

Од сопствените приходи на Универзитетот и од средства стекнати од други извори, 

за извршување на раководни функции во текот на годината се утврдуваат посебни 

износи на месечени додатоци на плата. 

Исплатата на месечните додатоци се во бруто износ и во нив Универзитетот 

пресметува и плаќа парични обврски утврдени со закон. 

Член 3 

Износот на месечниот додаток се пресметува и исплаќа од моментот на 

стапување на извршување на функцијата, па до нејзино престанување. 

Член 4 

Се определува месечен додаток во плата за извршување на одредени одговорни 

и раководни функции, а кој ќе се исплати од сопствените средства на следните лица: 

- Ректор; 

- Проректор; 

- Декан; 

- Продекан. 

Член 5 

 Месечен додаток во плата се пресметува и исплаќа за раководни функции за 

извршување на стручни и одговорни и други активности, и тоа за: 
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Ректор 

Ректорот е раководен орган. Ректорот го претставува и застапува 

Универзитетот во земјава и во странство. Ректорот во рамките на раководењето со 

Универзитетот: ја усогласува високообразовната, уметничката, научно-истражувачката 

и применувачката дејност и друга работа на Универзитетот, ги извршува одлуките и 

заклучоците на Сенатот, дава иницијатива за свикување на Сенатот, им поднесува на 

Сенатот и Ректорската управа предлози и одлуки и други општи акти и заклучоци за 

прашања чие разгледување и решавање е во нивна надлежност, одлучува за 

финансиските и материјалните прашања кои не се во надлежност на Сенатот ја јавниот 

универзитет; промовира доктори на науки; доделува награди на Универзитетот; избира 

и разрешува декан, односно директор на единицата на Универзитетот, ја предлага 

внатрешната организација на Универзитетот, ја води меѓународната соработка на 

Универзитетот и иницира соработка со други универзитети во земјата и во странство, 

дава овластување на проректорите за вршење на дел од своите права и обврски, 

управува со имотот на јавниот универзитет и се грижи за неговото одржување и врши 

други работи утврдени со закон, Статутот и други општи акти на Универзитетот. 

Ректорот е должен, најмалку ендаш во годината до Сенатот, Универзитетскиот совет и 

основачот, да поднесува извештај за својата работа и за работата на Универзитетот. 

Ректорот е одговорен за законитоста и статутарноста на работата на Универзитетот. 

Проректор 

Работните компетенции, права, обврски и задачи на проректорите на 

Универзитетот, ќе бидат уредени со посебно овластување од страна на Ректорот, за 

секој проректор посебно. 

 

Декан 

Деканот на факултетот е раководен орган. Деканот го претставува факултетот 

во земјата и во странство во согласност со Статутот на Универзитетот. Деканот во 

рамките на вршењето на својата раководна функција, ги извршува одлуките и 

заклучоците на Сенатот и ректорот на Универзитетот, ги извршува одлуките и 

заклучоците на наставно-научниот совет, се грижи за усогласено вршење на 

високообразовната, уметничката, научно-истражувачката и применувачката дејност, ги 

свикува седниците на наставно-научниот совет, го предлага дневниот ред и претседава 

со него, ги подготвува и предлага актите и материјалите за прашања за кои одлучува 

деканатската управа, на наставно-научниот совет му поднесува предлози на одлуки и 

заклучоци за прашања чие разгледување и решавање е во негова надлежност, 

распишува конкурс за избор на лица избрани во наставно-научни, наставно-уметнички, 

научни и наставни звања, шест месеци пред истекот на времето за кое се избрани, ги 

промовира дипломираните студенти и доделува награди, управува со имотот на 

факултетот и се грижи за неговото одржување во рамките на неговите овластувања и 

Статутот на Универзитетот и врши други работи согласно со закон, Статутот на 

Универзитетот. Деканот е должен најмалку еднаш во годината до наставно-научниот 

совет и до ректорот на универзитетот да поднесе извештај за неговата работа. 

Деканот е одговорен за законитоста и статутарноста на работата на органите на 

факултетот и има право и должност да запре извршување општ акт и одлука на овие 

органи за кој смета дека не е во согласност со закон, Статутот на Универзитетот и 

правилниот на факултетот и за тоа го известува ректорот кој донесува одлука по 

спорното прашање. 

Деканатската управа е орган на управување на единицата на Универзитетот. 

Деканатската управа ја сочинуваат деканот, продеканот и раководителите на 

внатрешните наставно-научни, односно организациони единици определени со 

правилникот на единицата. Деканатската управа ја свикува и со седниците преседава 

деканот. Деканатската управа во рамките на својата надлежност, се грижи за 

остварување на дејноста и развојот на факултетот и за односите со пошироката 

општествена заедница и државните органи, донесува акти и го следи нивното 

извршување, освен актите кои согласно со Законот за високото образование се во 
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надлежност на наставно-научниот совет, му предлага на Универзитетот, односно кога 

тоа е определено со закон, ги подготвува и предлага актите и материјалите за прашања 

за кои одлучува наставно-научниот совет и деканот, и врши други работи определени 

со закон и правилникот на факултетот. 

 

Продекан за настава и односи со студентите 

Продеканот е член на наставно-научниот совет. Има компетенци и надлежности 

да ги извршува кординација на активностите за уредноста и редовноста на наставниот 

процес во рамките на факултетот во кој е назначен, прима и предлага решениа 

поврзани со барања на студентите во рамките на факултетот во кој е назначен, води 

евиденција за практичната настава како и други работи определени со закон и 

правилникот на факултетот, во договор и согласност со деканот на факултетот. 

 

Член 6 

 Месечниот додаток во плата за извршување на одредени одговорни и раководни 

функции, предвиден во член 2 став 2 и член 4 од оваа одлука изнесува: 

- Ректор – 25.821 денари 

- Проректор – 25.821 денари 

- Декан и продекан – 48.415 денари 

Сумата која е одредена за Проректор се распределува пропорционално, односно 

сразмерно на за сите проректори во ист износ. Поединечниот износ на средства за секој 

проректор зависи од бројот на назначени проректори. 

Сумата која е одредена за декан и продекан се распределува во следниот сооднос: 

60% за декан и 40% за продекан. Поединечниот износ на средства за секој декан и 

продекан зависи од бројот на назначени декани и продекани и е ист за сите декани и 

продекани на сите факултети. 

 

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 7 

 Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 

 

Универзитет „Мајка Тереза“ во Скопје 

                                                                        Ректор, 

                                                                         Prof. Dr. Aziz Pollozhani 

                                                                        d.v. / с.р 
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Врз основа на член 103 од Законот за високото образование („Службен весник на РМ“ 

бр.82/18),  а во врска со член 27 од Правилникот за утврдување на платите и 

надоместоците на вработените на Униврзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, Ректорската 

управа на седницата одржана 26.12.2018 година,  ја донесе следнава:  

ОДЛУКА 

за висина на хонорар за хонорарно ангажирани наставници и соработници 

Член 1 

Со оваа Одлука се регулираат висината на хонорарот за хонорарно ангажирање 

на наставници и соработници во учебна година за одржани часови и реализирање на 

испити, на студиските програми на факултетите при Универзитетот „Мајка Тереза“ за 

прв циклус на студии. 

Член 2 

Висината на хонорарот за одржани наставни часови за прв циклус на студии 

изнесува: 

Стручњак од пракса / Соработник – 400 денари/час 

Доцент – 500 денари/час 

Вонреден професор – 600 денари/час 

Редовен професор – 700 денари/час 

Член 3 

За реализирање на испитите во сите сесии од академската година се доделува 

еднократно 2000 денари по предмет. 

Член 4 

По завршување на семестарот универзитетот изготвува решение за висината на 

хонорарот врз основа на писмената евиденцијата за одржана настава во траење од 12 

недели и 2 колоквиумски недели во семестарот, а одобрена од деканот на соодветниот 

факултет. Хонорарот ќе биде намален во случај на помал број одржани предавања 

согласно евидентните листови за одржани предавања и ги нема предадено сите 

извештаи и пријави на студентите за одржани испити. 

Член 5 

Ова Одлука влегува во сила со денот на донесувањето. 

 

Ректор, 

Prof. dr. Aziz Pollozhani  

с.р. / d.v. 
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Симулација: 

Доцент 

Број на 

часови - 

неделно 

12 недели 

предавање 

Цена на 

еден час 

(денари) 

2 колоквиуми и 

испити- 

еднократно 

(денари) 

Вкупно (денари) 

2 24 500 2000 24*500+2000=14000 

3 36 500 2000 36*500+2000=20000 

4 48 500 2000 48*500+2000=26000 

6 72 500 2000 72*500+2000=38000 

8 96 500 2000 96*500+2000=50000 

 

Вонреден професор 

Број на 

часови - 

неделно 

12 недели 

предавање 

Цена на 

еден час 

(денари) 

2 колоквиуми и 

испити- 

еднократно 

(денари) 

Вкупно (денари) 

2 24 600 2000 24*600+2000=16400 

3 36 600 2000 36*600+2000=23600 

4 48 600 2000 48*600+2000=30800 

6 72 600 2000 72*600+2000=45200 

8 96 600 2000 96*600+2000=59600 

 

Редовен професор 

Број на 

часови - 

неделно 

12 недели 

предавање 

Цена на 

еден час 

(денари) 

2 колоквиуми и 

испити- 

еднократно 

(денари) 

Вкупно (денари) 

2 24 700 2000 24*700+2000=18800 

3 36 700 2000 36*700+2000=27200 

4 48 700 2000 48*700+2000=35600 

6 72 700 2000 72*700+2000=52400 

8 96 700 2000 96*700+2000=69200 

 

Стручњак од пракса/ Соработник 

Број на 

часови - 

неделно 

12 недели 

предавање 

Цена на 

еден час 

(денари) 

2 колоквиуми и 

испити- 

еднократно 

(денари) 

Вкупно (денари) 

2 24 400 2000 24*400+2000=11600 

3 36 400 2000 36*400+2000=16400 

4 48 400 2000 48*400+2000=21200 

6 72 400 2000 72*400+2000=30800 

8 96 400 2000 96*400+2000=40400 
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Врз основа на член 103 од Законот за високото образование („Службен весник на РМ“ 

бр.82/18), а во врска со член 20 од Правилникот за утврдување на платите и 

надоместоците на вработените на Универзитетот „Мајка Тереза” во Скопје, 

Ректорската управа на седницата одржана 26.12.2018 година,  ја донесе следнава: 

ОДЛУКА 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ  И РАСПРЕДЕЛБА  НА  СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ ВРЗ 

ОСНОВА НА ВТОР  ЦИКЛУС УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ  НА  

УНИВЕРЗИТЕТОТ „МАЈКА ТЕРЕЗА“ ВО СКОПЈЕ 

Член 1 

Со ова Одлука се регулира начинот на плаќање на студентите кои се 

запишуваат на втор циклус на универзитетски студии на Универзитетот, како и 

начинот на распределба на остварениот приход на Универзитетот врз основа на 

спроведувањето на вториот и третиот циклус на универзитетски студии.  

Член 2 

Универзитетските студии од втор циклус на Универзитетот се организираат во 

согласност со Законот за високото образование како студии за кои студентите во 

целост ги покриваат трошоците на студирање. 

Член 3 

Универзитетски студии од втор циклус се организираат на единиците на 

Универзитетот.   

Член 4 

Универзитетски студии од втор циклус на Универзитетот се организираат како 

студии кои траат 60 ЕКТС (една  година) и 120 ЕКТС (две години). 

Член 5 

За запишување на универзитетски студии од втор циклус во траење од 60 

ЕКТС, студентите плаќаат партиципација во висина од 800 евра (пресметано во денари 

по среден курс на Народна банка на денот на уплатата).  

За запишување на универзитетски студии од втор циклус во траење од 120 

ЕКТС, студентите плаќаат партиципација во висина од 1.600 евра (пресметано во 

денари по среден курс на Народна банка на денот на уплатата).  

Партиципацијата може да се плати и на рати, за што одлука донесува 

Ректорската управа. 

Член 6 

За спроведување на постапката за оценка и одбрана на магистерскиот труд, 

студентите плаќаат надомест од 400 евра (пресметано во денари по среден курс на 

Народна банка на денот на уплатата). Овој надомест студентите го уплатуваат во рок од 

10 дена пред одбраната на магистерскиот труд. 

Член 7 

Организацијата  на универзитетските студии од втор циклус ја спроведува 

Секторот за настава и наука (втор циклус на студии), како организациска форма која 

треба да ја обезбеди интердисциплинарноста, мултидисциплинарноста, тимската 

работа, меѓународната соработка, да ги обедини научните и развојните потенцијали на 
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Универзитетот, како и да ја обезбеди понатамошната потреба за развој на науката и 

пренесувањето на знаењата на новите генерации. 

РАСПРЕДЕЛБА НА ОСТВАРЕНИОТ ПРИХОД ВРЗ ОСНОВА НА ВТОР 

ЦИКЛУС НА УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 

Член 8 

Средствата остварени врз основа на втор циклус  на универзитетски студии се 

приход на Универзитетот и на учесниците во наставата.      

Член 9 

За изведување на настава во втор циклус на студии, во траење од една година 

(60 кредити), на наставникот (доцент, вонреден професор, редовен професор) му се 

одредува надомест од 9 евра за еден кредит за еден студент (пресметано во денари по 

среден курс на Народна банка на денот на уплатата). Утврдената вредност од 9 евра за 

еден кредит ќе се пресметува до вкупен број од 30 студенти. Еден наставник кој е 

вработен во единица на Универзитетот може максимално да учествува во 

реализирањето на 30% од наставните предмети, односно во кредитите предвидени во 

студиските програми.  

За изведување на настава во втор циклус студии, во траење од 2 (две) години 

(120 кредити) на наставникот му се одредува надомест од 9 евра за еден кредит за еден 

студент (пресметано во денари по среден курс на Народна банка на денот на уплатата). 

Утврдената вредност од 9 евра за еден кредит ќе се пресметува до вкупен број од 30 

студенти. Еден наставник кој е вработен на единицата при Универзитетот може 

максимално да учествува во реализирањето на 30% од наставните предмети, односно во 

кредитите предвидени во студиските програми.  

Еден наставник кој учествува во реализацијата на наставата за втор циклус на 

студии може максимално да учествува како ментор на 12 кандидати во една година.  

Член 10 

За ментор на магистерски труд наставникот добива надомест од 250 евра 

(пресметано во денари по среден курс на Народна банка на денот на уплатата).  

За член на комисија за оценка и одбрана на магистерски труд наставникот 

добива надомест од 40 евра (пресметано во денари по среден курс на Народна банка на 

денот на уплатата).  

Еден наставник кој учествува во реализацијата на наставата на втор циклус на 

студии може максимално да учествува како член на комисија за оценка и одбрана на 

магистерски труд на 12 кандидати во една година. 

Член  11 

Распределбата на средствата од членовите 10 и 11 се спроведува по 

доставување на писмено барање од страна на раководителите на вториот циклус на 

студии до Секторот за настава и наука (втор  циклус на студии). 

Член 12 

Средствата кои ќе останат по исплатата на надоместот за изведување на настава 

на втор циклус на студии предвидена во член 10 од овој Правилник ќе се 

распределуваат на следниов начин: 

95% од средствата се наменуваат за зголемување на нивото на научно 

истражувачките капацитети на Универзитетот (набавка на научноистражувачка  
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опрема, изградба на објекти за научноистражувачки потреби, лаборатории, набавка на 

научна и стручна литература, информатички софтвер, учество на семинари, конгреси, 

конференции и други намени) и  

5% од средствата се наменуваат за административно-финансиска поддршка за 

реализацијата на вториот и третиот циклус на студии. 

Член 13 

Трошоците кои ќе произлезат од користењето на одредени лаборатории на 

Универзитетот при изработката на магистерскиот труд се специфицираат посебно и 

кандидатите ги намируваат пред одбраната на магистерскиот труд. 

Член 14 

Ова Одлука влегува во сила од денот на објавувањето.            

 

РЕКТОР, 

Prof. dr. Aziz Pollozhani 

d.v. / с.р.  
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Симулација: 

Надомест на наставник од 9 евра за еден кредит за еден студент. 

Студентот за 60 кредити во една година уплаќа вкупно 800 евра, од кои 60*9=540 евра 

се за професорите кои изведуваат настава, а 260 евра за Универзитетот. 

Предмет со 6 кредити, вкупно 54 евра за еден студент 

Број на студенти во група Вкупно надомест за наставник по семестар (евра) 

3 162 

7 378 

10 540 

15 810 

20 1080 

 

Предмет со 8 кредити, вкупно 72 евра за еден студент 

Број на студенти во група Вкупно надомест за наставник по семестар (евра) 

3 216 

7 504 

10 720 

15 1080 

20 1440 
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Врз основа на член 103 од Законот за високо образование („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 82/18), а во врска со член 18 и 19 од Правилникот за 

утврдување на платите и надоместоците на вработените на Универзитетот „Мајка 

Тереза“ во Скопје, Ректорската управа на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, на 

седницата одржана на 15.01.2019 година, ја донесе следната 

 

ОДЛУКА 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОК НА ПЛАТА НА ЛИЦА КОИ 

ИЗВРШУВААТ ОДРЕДЕНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ РАБОТИ И ЗАДАЧИ ВО 

УНИВЕРЗИТЕТОТ „МАЈКА ТЕРЕЗА“ ВО СКОПЈЕ 

Член 1 

Со оваа Одлука се уредува определувањето на надоместок на плата на лица кои 

извршуваат одредени дополнителни работи, задачи и активности за Универзитетот 

„Мајка Тереза“ во Скопје. 

 

Член 2 

За извршувањето на дополнителните работи, задачи и активности се утврдуваат 

износи на месечни надоместоци на плата, и други надоместоци кои се уредуваат со оваа 

одлука и се исплаќаат од буџетските средства, сопствените приходи и од средства 

стекнати од други извори на Универзитетот. 

За извршување на дополнителните работи, задачи и активности во текот на 

годината се утврдуваат посебни износи на месечени надоместоци на плата. 

Исплатата на месечните надоместоци се прави во нето износ и за нив 

Универзитетот пресметува и плаќа парични обврски утврдени со закон. 

 

Член 3 

Износот на месечниот и другиот вид на надоместок се пресметува и исплаќа од 

моментот на извршувањето на дополнителната работа, задача и активност па до нејзино 

престанување. 

 

Член 4 

Од буџетските средства, сопствените приходи и од средства стекнати од други 

извори на Универзитетот, за извршување на дополнителната работа, задача и активност 

во текот на годината се определува месечен и други вид на надоместок на плата за 

следните позиции: 

 

1. Координатор за меѓународна соработка......................................................5.000 

денари 

2. Координатор на канцеларијата за настава...................................................5.000 

денари 

3. Координатор на канцеларијата за издавачка дејност и библиотека..........5.000 

денари 

4. Координатор за евалуација и самоевалуација.............................................5.000 

денари 

5. Координатор на центарот за кариера...........................................................4.000 

денари 

6. Секретаријат на издавачкиот одбор на списанието SEEJSD ……………4.000 

денари 

7. Координатор на втор циклус на студии.......................................................3.000 

денари 

8. Координатор на трет циклус на студии.......................................................3.000 денари 

9. Координатор за веб страна и репозиториум................................................3.000 

денари 
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10. Координатор на објект...................................................................................3.000 

денари 

11. Координатор за техничка организација на кабинет на ректор..................3.000 денари 

12. Координатор за ИТ услуги ...........................................................................3.000 

денари 

13. Координатор на активностите на конференцијата за Миграција .............3.000 

денари 

14. Координатор на активностите на конференцијата „Кон одржлив развој“ (TSD) 

……………………………………………………………………………… 3.000 денари 

 

 

 

Член 5 

 Надоместокот предвиден во член 4 од оваа одлука се исплаќа на месечна 

основа, по доставен и одобрен извештај до Ректорот на Универзитетот, кој донесува 

посебно решение за исплата на надоместокот. 

 

Член 6 

 Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 

 

 

Универзитет „Мајка Тереза“ во Скопје 

                                                                         Ректор, 

                                                                     Prof. Dr. Aziz Pollozhani  

                                                                        d.v. / с.р. 

 

 

 

 

 

 


