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PËRMBAJTJA/СОДРЖИНА 

 

 

1. ПРАВИЛНИК за посебните услови и постапката за избор во наставно научни, 

наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот 

„Мајка Тереза“ во Скопје  

2. ПРАВИЛНИК за единствениот кредит трансфер систем и преминот од една на 

друга студиска програма, односно од една на друга единица на универзитетот 

3. П Р А В И Л Н И К за условите, критериумите и правилата за запишување и 

студирање на прв и втор циклус студии на Универзитетот “Мајка Тереза“ во 

Скопје 

 ПРИЛОГ 1 - Насловна страна на магистерски труд 

 ПРИЛОГ 2 - Изјава за сопствен труд 

4. ОДЛУКА зa напредување, повторување на година и запишување семестар 

5. ОДЛУКА за слушање предмети 

6. ОДЛУКА 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 

7. ОДЛУКА 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 

8. УКАЖУВАЊЕ во врска со обврските и одговорностите врз основа на вршењето 

на работата од работниот однос, распоредот, регистрацијата на работното 

време, службените и други отсуства, како и вршењето на високообразовна 

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

Република Македонија“ бр. 82/2018), Универзитетскиот сенат, на седницатa одржана на 

28.09.2018 година, го донесе следниов 

 

ПРАВИЛНИК 

за посебните услови и постапката за избор во наставно научни, наставно-

стручни, научни, наставни и соработнички звања на  

Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје 
 
 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Член 1 

 Oвој Правилник ги уредува критериумите и постапката за избор во наставно-

научни, наставно-стручни, наставни, научни и соработнички звања и демонстратори на 

факултетите-единици на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје. 

  

 Составен дел на овој Правилник се анексите за бројот на поени.  

 

Член 2 

 Високообразовната, научноистражувачката и уметничката дејност на 

факултетите ја остваруваат лица избрани во наставно-научни звања, научни звања, 

наставно-стручни и соработнички звања. 

 Високообразовна дејност може да врши само лице избрано во наставно-научно, 

наставно-стручно и соработничко звање, за времето за кое е избрано. 

 По исклучок, високообразовна дејност на студии од прв, втор и трет циклус 

може да врши и лице избрано во научно, односно соработничко звање, според еквива-

лентноста на звањата утврдени со Законот за високото образование. 

 

Член 3 

 Наставно-научни звања на факултетите се: доцент, вонреден професор и 

редовен професор. 

 На факултетите можат да се избираат и лица во научни звања: научен 

соработник, виш научен соработник и научен советник. 

  

Член 4 

 Изборот на доцент, вонреден професор, научен соработник, виш научен 

соработник, како и изборот во наставно-стручни, наставни и соработнички звања и 

асистенти-докторанди го врши наставно-научниот совет на факултетот.   

 Изборот на редовен професор и научен советник го врши Универзитетскиот 

сенат на Универзитетот, по предлог на наставно-научниот совет на факултетот. 

 

Член 5 
 На факултетите можат да се избираат лица и во звањата насловен доцент и 

насловен вонреден професор, според услови и во постапка утврдени со овој Правилник. 

 

Член 6 

 На факултетите на кои се изведува настава по јазик, наставно-стручни звања се: 

лектор и виш лектор. 

 

Член 7 

На факултетите, соработничко звање е асистент. 

На факултетите можат да се избираат и лица во соработничко звање – 

асистент истражувач.  

На факултетите каде што се изведува лабораториска и друг вид стручна 

настава може да се избере стручен соработник 



  
 

Соработниците учествуваат во наставно-образовниот процес на начин и 

во обем определени со распоредот на работни задачи за тековната учебна 

година. 
 

Член 8 

 Изборот во наставно-научни, научни, наставно-стурчни и соработнички звања 

се врши врз основа на критериуми утврдени со Закон, овој Правилник и Анексот А на 

овој Правилник.  

Рецензентската комисија во рефератот ги вреднува вкупните научни, стручни, 

педагошки и други остварувања на кандидатите од почетокот на кариерата до денот на 

пријавата. 

Рецeнзентската комисија, исто така посебно ги вреднува наставно научните  

искуства стекнати низ соодветни методско-дидактички обуки или семинари 

организирани од Универзитетот, со приложување на соодветна документација. 

Врз основа на целокупната поднесена документација рецензентската комисија 

ги вреднува документите кои се од важност за изборот, и во согласност со став 1 и став 

2 од овој член.  

За избор во наставно-научни, научни и наставно-стручни звања покрај 

вреднувањата од почетокот на кариерата, лицата треба да го исполнуваат и 

минималниот број поени од последниот избор како што е утврдено со овој Правилник. 
 

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА 
    

Критериуми за избор во наставно-научни и научни звања 
 

Член 9 

Резултатите на лицата кои конкурираат за избор во наставно-научни и научни 

звања, како и за соработнички звања се оценуваат во следниве четири области:  

 

 наставно-образовна дејност (НО);  

 научноистражувачка дејност (НИ); 

 стручно-уметничка дејност (СУ);  

 стручно-апликативна дејност (СА).  

 

  За секоја од овие области се добива соодветен број поени, дефинирани во 

анексите на овој Правилник.  
 

Член 10 

За доцент може да биде избрано лице кое, покрај општите услови предвидени 

во Законот за високо образование, ги исполнува и посебните услови од Анексите на 

овој Правилник и минималниот број на поени од овој член. 

Минималниот број поени за прв избор во наставно-научно звање доцент од 

наставно-научна област изнесува: (НО)=20; (НИ)=20; (СА)=5 или вкупно 45 поени, а се 

вреднуваат сите активности до изборот во звањето доцент. 

Минималниот кумулативен број поени за избор во наставно-научно звање 

доцент од наставно-научна област во случаи кога на конкурси за избор се пријавуваат 

кандидати кои претходно биле избрани во наставно-научни, односно научни звања на 

други универзитети, односно високообразовни установи надвор од рамките на УМТ 

изнесува: (НО)=25; (НИ)=25; (СА)=10 или вкупно 60 поени 

За Факултетот за градежништво и архитектура и за Факултетот за технолошки 

науки – студиска програма Текстил, дизајн и моделирање, НИ се употребува како 

НИ+СУ и во неа се акумулираат поените од научноистражувачката и стручно-

уметничката дејност во облик признат од струката. 

 

Член 11 

За вонреден професор може да биде избрано лице кое, покрај општите услови 

предвидени во Законот за високо образование, ги исполнува и посебните услови од 

Анексите на овој Правилник и минималниот број на поени од овој член. 



  
 

Минималниот број поени за прв избор во наставно-научно звање вонреден 

професор од наставно-научна област изнесува: (НО)=25; (НИ)=25; (СА)=10 или вкупно 

60 поени, а се вреднуваат само активностите по избор во звањето доцент. 

Минималниот кумулативен број поени за избор во наставно-научно звање 

вонреден професор од наставно-научна област во случаи кога на конкурси за избор се 

пријавуваат кандидати кои претходно биле избрани во наставно-научни, односно 

научни звања на други универзитети, односно високообразовни установи надвор од 

рамките на УМТ изнесува: (НО)=40; (НИ)=40; (СА)=10 или вкупно 90 поени. 

За Факултетот за градежништво и архитектура и за Факултетот за технолошки 

науки – студиска програма Текстил, дизајн и моделирање НИ се употребува како 

НИ+СУ и во неа се акумулираат поените од научноистражувачката и стручно-

уметничката дејност во облик признат од струката. 
 

Член 12 

За редовен професор може да биде избрано лице кое, покрај општите услови 

предвидени во Законот за високо образование, ги исполнува и посебните услови од 

Анексите на овој Правилник и минималниот број на поени од овој член. 

Минималниот број поени за прв избор во наставно-научно звање редовен 

професор од наставно-научна област изнесува: (НО)=30; (НИ)=30; (СА)=15 или вкупно 

75 поени, а се вреднуваат само активностите по избор во звањето вонреден професор. 

Минималниот кумулативен број поени за избор во наставно-научно звање 

редовен професор од наставно-научна област во случаи кога на конкурси за избор се 

пријавуваат кандидати кои претходно биле избрани во наставно-научни, односно 

научни звања на други универзитети, односно високообразовни установи надвор од 

рамките на УМТ изнесува: (НО)=60; (НИ)=60; (СА)=15 или вкупно 135 поени. 

За Факултетот за градежништво и архитектура и за Факултетот за технолошки 

науки – студиска програма Текстил, дизајн и моделирање НИ се употребува како 

НИ+СУ и во неа се акумулираат поените од научноистражувачката и стручно-

уметничката дејност во облик признат од струката. 
 

Член 13 

 За наставник по стручно-уметничките предмети, освен за теоретските предмети, 

може да биде избрано и лице без научен степен доктор на науки, во звањето:  

- доцент, може да биде избрано лице кое, покрај општите услови предвидени во 

Законот за високо образование, ги исполнува и посебните услови од Анексите на овој 

Правилник и минималниот број на поени од оваа алинеа. Минималниот број поени за 

избор во звањето доцент по стручно-уметнички предмети во стручно-уметничка област 

изнесува: (НО)=10; (СУ)=15; (СА)=5 или вкупно 30 поени, а се вреднуваат сите 

активности до изборот во звањето доцент.  

Минималниот кумулативен број поени за избор во звањето доцент по стручно-

уметнички предмети од стручно-уметничка област во случаи кога на конкурси за избор 

се пријавуваат кандидати кои претходно биле избрани во наставно-научни, односно 

научни звања на други универзитети, односно високообразовни установи надвор од 

рамките на УМТ изнесува: (НО)=15; (СУ)=20; (СА)=5 или вкупно 40 поени. 

 - вонреден професор, може да биде избрано лице кое, покрај општите услови 

предвидени во Законот за високо образование, ги исполнува и посебните услови од 

Анексите на овој Правилник и минималниот број на поени од оваа алинеа. 

Минималниот број поени за избор во звањето вонреден професор по стручно-

уметнички предмети во стручно-уметничка област изнесува: (НО)=20; (СУ)=20; 

(СА)=10 или вкупно 50 поени, а се вреднуваат само активностите по изборот во 

звањето доцент.  

  Минималниот кумулативен број поени за избор во звањето вонреден професор 

по стручно-уметнички предмети од стручно-уметничка област во случаи кога на 

конкурси за избор се пријавуваат кандидати кои претходно биле избрани во наставно-

научни, односно научни звања на други универзитети, односно високообразовни 

установи надвор од рамките на УМТ изнесува: (НО)=30; (СУ)=30; (СА)=15 или вкупно 

75 поени. 

 - редовен професор, може да биде избрано лице кое, покрај општите услови 

предвидени во Законот за високо образование, ги исполнува и посебните услови од 



  
 

Анексите на овој Правилник и минималниот број на поени од оваа алинеа. 

Минималниот број поени за избор во звањето редовен професор по стручно-уметнички 

предмети во стручно-уметничка област изнесува: (НО)=20; (СУ)=20; (СА)=15 или 

вкупно 55 поени, а се вреднуваат само активностите по изборот во звањето вонреден 

професор.  

  Минималниот кумулативен број поени за избор во звањето редовен професор 

по стручно-уметнички предмети од стручно-уметничка област во случаи кога на 

конкурси за избор се пријавуваат кандидати кои претходно биле избрани во наставно-

научни, односно научни звања на други универзитети, односно високообразовни 

установи надвор од рамките на УМТ изнесува: (НО)=30; (СУ)=45; (СА)=25 или вкупно 

100 поени. 

 Стручно-уметничките предмети се утврдуваат со студиските програми. 

 

Критериуми за избор во наставно-стручни звања 

 

Член 14 

За лектор може да биде избрано лице кое, покрај општите услови предвидени 

во Законот за високо образование, ги исполнува и посебните услови од Анексите на 

овој правилник и минималниот број на поени од овој член. 

Минималниот број поени за избор во звањето лектор изнесува: (НО)=20; 

(НИ)=10; (СА)=5 или вкупно 35 поени 

За виш лектор може да биде избрано лице кое, покрај општите услови 

предвидени во Законот за високо образование, ги исполнува и посебните услови од 

Анексите на овој правилник и минималниот број на поени од овој член. 

Минималниот број поени за избор во звањето виш лектор изнесува: (НО)=20; 

(НИ)=20; (СА)=5 или вкупно 45 поени 

 

Критериуми за избор во насловни звања 

 

Член 15 

 Во звањето насловен доцент или насловен вонреден професор може да биде 

избрано лице кое претставува афирмиран научен работник, афирмиран стручњак од 

практиката, уметник или соработник на факултетот, доколку ги исполнува условите за 

избор во редовно звање-доцент или вонреден професор, а доколку на факултетот нема 

слободно место за избор во соодветното звање.  

 Потребата од избор на лице во насловно звање со одлука ја утврдува наставно-

научниот совет на факултетот. 

Лице избрано во насловно звање може да биде избрано во исто или повисоко 

наставно-научно, односно научно звање доколку ги исполнува критериумите за избор 

во наставно-научно звање, односно научно звање утврдени со овој Правилник. Времето 

поминато во насловно звање се смета за време поминато во наставно-научно, односно 

научно звање. 

  

Член 16 

 Обемот и видот на учеството во наставно-образовниот процес на лицето 

избрано во насловно звање се утврдуваат со одлука на наставно-научниот совет на 

факултетот. 

 

Член 17 

 Изборот во насловни звања се врши според критериумите и постапката за избор 

во звањата доцент и вонреден професор. 

 

Критериуми за избор во соработнички звања 

 

Член 18 

 За асистент може да биде избрано лице кое, покрај општите услови предвидени 

во Законот за високото образование, ги исполнува и посебните услови за избор, 



  
 

односно има објавено најмалку 1 (еден) труд во стручно списание како автор или 

коавтор или има учество на проект. 

За стручeн соработник може да биде избрано лице кое ги исполнува општите 

услови предвидени во Законот за високото образование 

 

 

 

Критериуми за избор во научни звања-истражувачи 

 
Член 19 

За научен соработник може да биде избрано лице кое, покрај општите услови 

предвидени во Законот за високо образование кои важат за доцент, ги исполнува и 

посебните услови од Анексите на овој Правилник и минималниот број на поени од овој 

член. 

Минималниот број поени за избор во звањето научен соработник изнесува: 

(НИ)=20; (СА)=5 или вкупно 25 поени, а се вреднуваат сите активности до изборот во 

звањето научен соработник. 

Минималниот кумулативен број поени за избор во научното звање научен 

соработник во случаи кога на конкурси за избор се пријавуваат кандидати кои 

претходно биле избрани во наставно-научни, односно научни звања на други 

универзитети, односно високообразовни установи надвор од рамките на УМТ изнесува: 

(НИ)=20; (СА)=15 или вкупно 35 поени. 

 
Член 20 

За виш научен соработник може да биде избрано лице кое, покрај општите 

услови предвидени во Законот за високо образование кои ваѓатт за вонреден професор, 

ги исполнува и посебните услови од Анексите на овој Правилник и минималниот број 

на поени од овој член. 

Минималниот број поени за избор во звањето виш научен соработник изнесува: 

(НИ)=20; (СА)=5 или вкупно 25 поени, а се вреднуваат само активностите по изборот 

во звањето научен соработник. 

Минималниот кумулативен број поени за избор во научното звање виш научен 

соработник во случаи кога на конкурси за избор се пријавуваат кандидати кои 

претходно биле избрани во наставно-научни, односно научни звања на други 

универзитети, односно високообразовни установи надвор од рамките на УМТ изнесува: 

(НИ)=25; (СА)=15 или вкупно 40 поени. 

 
Член 21 

За научен советник може да биде избрано лице кое, покрај општите услови 

предвидени во Законот за високо образование кои важат за редовен професор, ги 

исполнува и посебните услови од Анексите на овој Правилник и минималниот број на 

поени од овој член. 

Минималниот број поени за избор во звањето научен советник изнесува: 

(НИ)=25; (СА)=5 или вкупно 30 поени, а се вреднуваат само активностите по изборот 

во звањето виш научен соработник. 

Минималниот кумулативен број поени за избор во научното звање научен 

советник во случаи кога на конкурси за избор се пријавуваат кандидати кои претходно 

биле избрани во наставно-научни, односно научни звања на други универзитети, 

односно високообразовни установи надвор од рамките на УМТ изнесува: (НИ)=30; 

(СА)=15 или вкупно 45 поени. 

 

Член 22 

Лице избрано во научно звање може да биде избрано во исто или во повисоко 

наставно-научно звање, доколку ги исполнува критериумите за избор во наставно-

научно звање утврдени со овој Правилник. Времето поминато во научно звање се смета 

за време поминато во наставно-научно звање. 

 



  
 

Критериуми за избор во соработнички звања-истражувачи 

 

Член 23 

 Асистент-истражувач може да биде лице кое,  покрај општите услови 

предвидени во Законот за високото образование кои важат за асистент, ги исполнува и 

посебните услови за избор, односно има објавено најмалку 1 (еден) труд во стручно 

списание како автор или коавтор или има учество на проект. 

Лицето во соработничко звање – асистент истражувач се избира за времето 

утврдено со Законот за високото образование што важи за соработничкото звање 

асистент.  

 

Посебни услови за избор на демонстратори 

 

Член 24 

За демонстратор може да биде избрано лице кое ги исполнува општите услови 

според Законот за високото образование и е студент на втор или трет циклус студии од 

соодветна студиска програма.  

Демонстраторите учествуваат во наставно-образовниот процес во обем и на 

начин определени со распоредот на работни задачи за тековната учебна година по 

претходно завршена методско-дидактичка обука или семинар организирани од 

Универзитетот.  
Факултетот и демонстраторот склучуваат договор со кој ги уредуваат 

меѓусебните права и обврски. Исплатата на надоместоците за избраните 
демонстратори се врши од сопствените приходи на факултетот, за што не се бара 
согласност од Министерството за финансии.  

 

Постапност во изборот 

 

Член 25 

 Изборот на лицата во наставно-научни и научни звања се врши постапно.  

 Лицето од претходниот став на овој член не може истовремено да биде избрано 

во повеќе од едно наставно-научно, односно научно звање. 

 

НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ И УМЕТНИЧКИ ДЕЛА 

 

Член 26 

Како објавени научни и стручни трудови, со кои се потврдува владеењето на 

проблематиката од областа во која се избира лицето во наставно-научно, т.е. научно 

звање се сметаат трудови објавени во научни и стручни списанија како и во други 

публикации, кои се од значење за развојот на науката и струката и кои го потврдуваат 

владеењето на проблематиката во која се врши изборот.  

Како научни и стручни списанија и други публикации се сметаат оние во кои 

објавените трудови подлежат на рецензија и се класифицирани како изворни и научни 

и стручни трудови, како и поголем број трудови објавени во списанија и зборници што 

ги издаваат одделни институции. 

Во публикуваните научни и стручни трудови во афирмирани списанија треба да 

е содржан приказот на резултатите од оригиналните истражувања кои можат да се 

оценат дека се од значење за развојот на науката и струката во соодветната област. 

Како признати уметнички дела во соодветната област на уметноста се сметаат 

делата со кои лицето настапило на јавни културни манифестации кои се од значење за 

развојот на уметноста (изложби, публикации во самостојни и колективни монографии, 

стручни списанија, каталози и сл). 

Како јавни признанија за успешно дејствување во соодветна област на 

уметноста се сметаат јавните награди, доделени за културно-уметнички настани од 

републичко и меѓународно значење. 

Меѓународно научно списание е списание кое има меѓународен уредувачки 

одбор во кој учествуваат најмалку пет земји при што бројот на членови од една земја 



  
 

неможе да надминува 40% од вкупниот број на членови и кое се издава најмалку пет 

години непрекинато и има најмалку десет изданија во последните пет години. 

Меѓународна научна публикација е книга рецензирана и објавена во странство, 

зборник на научни трудови презентирани на меѓународни академски собири каде што 

членовите на програмскиот комитет се од најмалку четири земји, како и меѓународни 

годишници и гласници од објавени научни трудови каде што членовите на 

програмскиот комитет се од најмалку четири земји. 

 

ОЦЕНКА ОД САМОЕВАЛУАЦИЈА 

 

Член 27 

 Оценката од самоевалуацијата, добиена врз основа на спроведени анкети на 

студентите од сите циклуси во кои наставникот изведува настава, се зема предвид при 

изборот во наставно-научно звање и претставува составен дел на извештајот на 

рецензентската комисија.  

Анкетите од претходниот став, по правило, се спроведуваат по завршување на 

семестарот, односно пред запишување на наредниот семестар.  

Анкетата ја спроведува комисијата за самоевалуација на соодветната единица. 

Извештајот за спроведените анкети се подготвува во рок од 30 дена од спроведувањето 

на анкетите.  

Извештајот од анкетата содржи: Име на наставникот, предмет, циклус, број на 

запишани студенти, број на анкетирани студенти, просечни оценки по прашањата 1-9 

од анкетниот лист (согласно со предметната програма), за секое прашање одделно, 

средна оценка за секој предмет и кумулативна оценка (позитивна/негативна) за секој 

наставник. 

 

ПОСТАПКА И НАЧИН НА ИЗБОР 

 

Конкурс за избор 

 

Член  28 

 Одлука за распишување конкурс за избор во звање, во случаи кога изборот се 

врши прв пат, донесува наставно-научниот совет на факултетот. 

 Одлука за распишување конкурс за лица избрани во звања донесува ректорот на 

предлог на деканот, односно по предлог на директорот (за редовен професор и научен 

советник); деканот, односно директорот (за другите звања), најдоцна шест месеци пред 

истекот на времето за кое е извршен изборот во звање.  

Времето за распишување конкурс од став 2 на овој член се продолжува за 

времето кое е поминато на породилно отсуство, боледување подолго од шест месеци, 

како и мирување на работниот однос во случаи определени со закон.  

 Врз основа на одлука од наставно-научниот совет на факултетот, конкурс се 

распишува и пред истекот на времето за кое лицето е избрано во соработничко звање, 

доколку се исполнети формалните услови и постои непополнето место за повисоко 

звање. 

Конкурсот се распишува за избор во сите наставно-научни, односно научни 

звања.  

При изборот во соработничко звање се назначува соработничкото звање за кое 

се врши изборот. 

 Врз основа на одлуките од ставовите 1, 2 и 4 на овој член, Универзитетот, 

факултетот, објавува јавен конкурс во најмалку два дневни весника, од кои најмалку во 

по еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и во весниците што се 

издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен 

јазик различен од македонскиот јазик.  

 

Член 29 

 Конкурсот трае 8 дена од денот на објавувањето.  

  

 



  
 

Член 30 

 Конкурсот треба да ја содржи соодветната наставно-научна област, за која се 

избира лицето, утврдена со Класификацијата на научни подрачја, полиња и области 

(дисциплини), според стандардите на ОЕЦД, видот на работниот однос, рокот на 

траењето и општите и посебните услови за избор, документацијата која е од важност за 

изборот и други услови утврдени со закон. 

 
Член 31 

 Постапката по конкурсот за избор во наставно-научни, научни, наставно-

стручни и соработнички звања на факултетите трае најмногу 6 месеци. 

 Рокот од претходниот став започнува да тече наредниот ден од денот на 

објавување на конкурсот. 

 Доколку постапката не заврши во предвидениот рок од став 1 на овој член, 

постапката се запира и се распишува нов конкурс. 

  
Рецензентска  комисија 

 
Член 32 

 Рецензентската комисија ја формира наставно-научниот совет на факултетот во 

рок не подолг од 30 дена од денот на завршувањето на рокот за пријавување на 

кандидатите. 

 Рецензентската комисија се состои најмалку од три члена. Членовите на 

рецензентската комисија можат да бидат од факултетот, во кој се врши изборот, од 

други факултети на Универзитетот и од други високообразовни и научни установи кои 

вршат високообразовна дејност во земјата. 

Член на рецензентска комисија, под истите услови определени со  закон за 

членови  на  рецензентска  комисија,  може  да  биде и лице од акредитирана 

високообразовна установа од странство со која Универзитетот има потпишано договор 

за меѓусебна соработка.  

 Членовите на рецензентската комисија не можат да бидат во пониски звања од 

звањето во кое се избираат кандидатите. 

Членови на рецензентската комисија можат да бидат и пензионирани лица во 

наставно-научното звање редовен професор, односно научен советник, согласно со овој 

Правилник. 

  
Член 33 

 Повеќе од половината од членовите на рецензентската комисија ја сочинуваат 

лица во наставно-научни звања од истото наставно-научно, односно уметничко 

подрачје во наставно-научната, односно уметничката област во која се избира 

кандидатот, а другите членови можат да бидат од сродна наставно-научна, односно 

уметничка област. 

 Соодветноста и сродноста од став 1 на овој член ја утврдува наставно-научниот 

совет, врз основа на научните односно уметничките области, подрачја и наставни 

дисциплини утврдени од Универзитетот. 

 Одредбите од ставовите 1 и 2 на овој член соодветно се применуваат и за 

составот на рецензентската комисија за избор во научни, односно соработнички звања, 

така што за член на рецензентската комисија за избор во научно, односно соработничко 

звање, покрај лице избрано во наставно-научно звање, може да биде и лице избрано во 

научно звање.  

 

Член 34 

Деканот на факултетот, во рок не подолг од 8 дена ги известува членовите на 

рецензентската комисија и им ја доставува целокупната документација. 

 

Член 35 

 Рецензентската комисија на факултетот, поднесува реферат за сите пријавени 

кандидати.  



  
 

 Покрај елементите од членот 38 од овој Правилник, рефератот содржи: 

 

 предлог за избор во звање кога од кандидатите кои ги исполнуваат условите 

за  избор во звање се предлага еден и се предлага звањето во кое може да 

биде избран; 

 предлог за неизбор кога ниеден од пријавените кандидати не ги исполнува 

условите за избор во звање.  

 

Рецензентската комисија поднесува реферат и во случај кога нема предлог од 

став 1 на овој член, односно рефератот содржи издвоени мислења на членовите на 

комисијата. 

 

Член 36 

 Рецензентската комисија е должна да поднесе реферат во рок од 3 месеци од 

денот на доставувањето на документацијата од член 34 на овој Правилник. 

Доколку рецензентската комисија не поднесе реферат во рокот утврден во став 

1 на овој член, се формира рецензентска комисија со променет состав. 

 Предлог за формирање нова рецензентска комисија поднесува деканот. 

  

Член 37 

 Рецензентската комисија го донесува предлогот од член 35, став 2, алинеи 1 и 2 

со мнозинство гласови од вкупниот број членови. 

 Член на рецензентската комисија може да има издвоено мислење. 

Рефератот мора да биде потпишан од сите членови на комисијата, односно од 

мнозинството членови на рецензентската комисија. 

Доколку член на рецензентската комисија има издвоено мислење, тоа се 

потпишува од членот на комисијата, се приложува кон рефератот, и заедно со 

рефератот се објавува во Билтенот на Универзитетот. 

Доколку рефератот, односно издвоеното мислење не се потпишани согласно со 

ставовите 3 и 4 од овој член, рефератот не се објавува во Билтенот на Универзитетот. 

  

Член 38 

 Рефератот на рецензентската комисија содржи: биографски податоци на 

кандидатот, оцена на научните, уметничките, стручните, педагошките и други 

остварувања на кандидатите кои се од важност за утврдување на условите за избор во 

звање, податоци за објавените стручни и научни трудови и оцена на тие трудови, 

оценка од спроведената анкета на студентите (позитивна/негативна), други услови, 

податок кога лицето последен пат било избрано и во кое звање, како и предлог од 

членот 35 од овој Правилник. 

Рефератот, односно извештајот, се пишува на македонски јазик, албански јазик 

или англиски јазик. 

 Доколку еден од членовите на рецензентската комисија е од странски 

универзитет, рефератот, односно извештајот, задолжително се пишува и на англиски 

јазик. 

 

Член 39 

 Факултетот, е должен, во рок од 3 работни дена, да го достави рефератот на 

рецензентската комисија до Универзитетот, заради објавување во Билтенот на 

Универзитетот на веб-страницата на Универзитетот. 

Објавувањето се врши најмалку 15 дена пред денот на изборот. 

 

Член 40 

 Доколку постои издвоено мислење на член на рецензентската комисија по 

предлогот за избор на кандидатот, мислењето, заедно со рефератот, се објавува во 

Билтенот на Универзитетот. 

 

 

 



  
 

Член 41 

 Во рок од 8 дена од денот на објавувањето на рефератот на рецензентската 

комисија во Билтенот на веб-страницата на Универзитетот, лица - учесници во 

постапката, наставно-научни и научни работници, наставници и соработници од 

факултетот и од соодветна наставно-научна област на други високообразовни установи 

можат да поднесат приговор на објавените реферати за избор во наставно-научни, 

научни, наставно-стручни и соработнички звања. 

 

Член 42 

 Рецензентската комисија дава одговор на приговорот во рок од 8 дена од денот 

на поднесувањето на приговорот. 

 Приговорот и одговорот на приговорот се објавуваат во Билтенот и на веб-

страницата на Универзитетот и се доставуваат до наставно-научниот совет 7 дена пред 

одлучувањето по рефератот за избор во соодветно звање. 

Во случаите од член 35, став 2, алинеја 2 и став 3, по приговорот одлучува 

наставно-научниот совет на факултетот. 

 Ако наставно-научниот совет на факултетот, го усвои приговорот од став 3 на 

овој член, се формира рецензентска комисија во променет состав, а ако не го усвои 

приговорот, се продолжува со постапка. 

  

Член 43 

 Доколку рецензентската комисија утврди дека приговорот е злонамерен или со 

него се повредува достоинството на учесниците во постапката или на рецензентите, или 

се навредува јавниот морал, за објавувањето на приговорот одлучува деканот, односно 

директорот. 

 

Одлучување за избор 

 

Член 44 

Изборот на редовен професор и научен советник, по предлог на наставно-

научниот го врши Универзитетскиот сенат. 

Ако рецензентската комисија утврди предлог за избор во звањето редовен 

професор, односно научен советник, деканот на факултетот предлог-одлуката на 

наставно-научниот заедно со целокупната документација ја доставува до 

Универзитетскиот сенат. 

Сенатот нема право да не го потврди изборот на редовен професор и научен 

советник, ако тој ги исполнува условите утврдени со закон и со овој Правилник, и ако 

не е повредена постапката за избор.  
 

Член 45 

Доколку лицето кое е предложено за избор во звањето редовен професор, 

односно научен советник не биде избрано во тоа звање, постапката за избор 

продолжува на факултетот согласно со овој Правилник, и повторно се гласа за избор во 

постојното звање во кое било претходно избрано. 

Гласањето за избор во постојното звање се врши на првата наредна седница на 

наставно-научниот совет, но најдоцна во рок од 30 дена од денот на одржаната седница 

на Универзитетскиот сенат. 

 

Член 46 

 Изборот на кандидатите во наставно-научни, научни, наставно-стручни и 

соработнички звања го врши наставно-научниот совет на факултетот врз основа на 

оцената во рефератот на избраната рецензентска комисија. 

Наставно-научниот совет на факултетот, изборот на кандидатите во наставно-

научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања го врши доколку се присутни 

две третини од редот на редовните професори, вонредните професори и доцентите. 

 Лицето е избрано ако добие мнозинство гласови од присутните членови од 

редот на редовните професори, вонредните професори и доцентите. 



  
 

 При изборот во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички 

звања и демонстратори не учествуваат студентите, членови на наставно-научниот 

совет.  

  

Член 47 

 Наставно-научниот совет на факултетот, изборот во соработничко звање и 

демостратор го врши доколку на седницата се присутни две третини од вкупниот број 

членови на наставно-научниот совет.  

 Лицето е избрано ако добие мнозинство гласови од присутните членови на 

наставно-научниот совет. 

 

Член 48 

 Ако при изборот на наставно-научен работник во повисоко звање кандидатот не 

го добие потребното мнозинство, повторно се гласа за избор во звањето во кое се наоѓа. 

 На наставно-научните работници кои не се избрани во повисоко звање, односно 

не се избрани во истото звање, им престанува работниот однос. 

 

Член 49 

 Наставно-научниот совет одлучува за изборот по предлогот на рецензентската 

комисија. 

 Ако рецензентската комисија нема предлог за избор во звање или ако наставно-

научиот совет не изврши избор, се распишува нов конкурс. 

 

ЛИЦА КОИ НЕ СЕ ИЗБРАНИ 

 

Член 50 

 Лицето од став 2 на член 48 кое не е избрано има право на приговор до 

наставно-научниот совет на факултетот, во рок од 8 дена од денот на известувањето за 

одлуката на наставно-научниот совет. 

 Наставно-научниот совет, во рок од 30 дена по доставувањето на приговорот, 

формира комисија од 3 члена од соодветната област за која е распишан конкурс, со 

задача да даде одговор по наводите во приговорот. Член на оваа комисија не може да 

биде член на рецензентската комисија по чиј реферат наставно-научниот совет 

одлучувал. 

 Комисијата од претходниот став на овој член, во рок од 15 дена, доставува 

извештај до наставно-научниот совет, по наводите во приговорот. 

 Наставно-научниот совет, во рок од 60 дена по поднесувањето на извештајот на 

комисијата, одлучува во согласност со овој Правилник. 

 

Член 51 

 Наставно-научниот совет, приговорот на лицето од член 50 го разгледува 

заедно со извештајот на комисијата по приговорот. 

При одлучувањето по приговорот, наставно-научниот, односно научниот совет 

може да донесе одлука со која ќе го усвои приговорот како основан и повторно ќе 

одлучува за избор во звање, или, пак, може да го одбие како неоснован. 

 

Член 52 

 Доколку наставно-научниот совет, го одбие приговорот, лицето има право на 

жалба до Универзитетскиот сенат на Универзитетот, во рок од 8 дена по приемот на 

одлуката на наставно-научниот совет. 

 

Член 53 

 Лице кое не е избрано во звањето редовен професор, односно научен советник, 

има право на жалба до Универзитетскиот сенат, во рок од 8 дена по приемот на 

одлуката. 

 

 

 



  
 

Член 54 

 Универзитетскиот сенат, во рок од 30 дена од поднесувањето на жалбата на 

лицата од претходните членови, формира комисија од три члена од редовни професори 

од иста или сродна наставно-научна, односно уметничка област од која е подносителот 

на жалбата, од кои најмалку два члена се од друг факултет. 

 Комисијата, во рок од 30 дена, поднесува извештај до Универзитетскиот сенат 

со оцена за изборот и со образложен предлог. 

 Комисијата може да предложи лицето да биде избрано во звањето во кое 

претходно било избрано, да предложи избор во повисоко звање или да предложи да се 

прифати одлуката на наставно-научниот совет. 

 Универзитетскиот сенат може полноважно да одлучува доколку на седницата се 

присутни најмалку 2/3 од вкупниот број на членови избрани во наставно-научни и 

научни звања, а одлучува со мнозинство од присутните лица избрани во наставно-

научни и научни звања. 

 Одлуката на Универзитетскиот сенат е конечна. 
 

ПРЕДВРЕМЕНО ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ИЗБОРОТ 
 

Член 55 

 Лицето избрано во наставно-научно, научно, наставно-стручно и соработничко 

звање е должно постојано научно, стручно, односно уметнички да се усовршува и 

докажува, успешно да ја остварува високообразовната и научноистражувачката дејност, 

да придонесува за  создавање наставно-научен, научен, односно уметнички подмладок, 

да се грижи за успешно остварување на студиските програми и да придонесува за 

развојот, односно примената на научната, односно уметничката дејност  за која е 

избран.  

На лицето избрано во наставно-научно, научно, наставно-стручно и 

соработничко звање може да му престане работниот однос и пред истекот на времето за 

кое е избрано, под услови и постапка утврдени со закон и со овој Правилник, ако се 

утврди дека подолго време не ги исполнува обврските, ако ги попречува законските и 

статутарните активности на факултетот, Универзитетот, или ги попречува другите 

членови во остварувањето на нивните права и извршувањето на должностите во 

установата, ако престанале да постојат основните услови врз основа на кои е извршен 

изборот.  

На лицето избрано во наставно-научно, научно, наставно-стручно и 

соработничко звање може да му престане работниот однос и пред истекот на времето за 

кое е избрано и во други случаи и постапка утврдени со закон. 

 

Член 56 

 Иницијатива за предвремено престанување на изборот може да покрене деканот 

на факултетот, внатрешна организациона единица на факултетот или најмалку 5 

наставно-научни, односно научни работници од факултетот. 
 

Член 57 

 Иницијативата од претходниот член ја разгледува наставно-научниот совет на 

факултетот. 

 Доколку наставно-научниот совет на факултетот ја прифати иницијативата, 

формира комисија составена од 3 редовни професори, од кои 2 се од соодветната 

наставно-научна област во која е избран кандидатот, со задача да изготви реферат за 

предвремено престанување на изборот. 

 

Член 58 

Одлуката за престанок на изборот и работниот однос пред истекот на времето  

за кое е избрано лицето во наставно-научно, научно, наставно-стручно и соработничко 

звање донесува наставно-научниот совет врз основа на реферат на комисија составен од 

три редовни професори.  

Лицето  избрано во  наставно-научно и научно звање, во рок од 8 дена од 

приемот на одлуката, има право на приговор до наставно-научниот совет.  



  
 

Ако  приговорот  биде  одбиен,  лицето, во рок од 8 дена од приемот на 

одлуката по приговорот,  има  право  на  жалба  до универзитетскиот сенат, кој 

формира комисија од три члена, составена од редовни  професори  од  иста  или  сродна  

научна  област  од  која  е подносителот  на  жалбата,  од  кои  најмалку  два  члена  се  

од  друга високообразовна установа во состав на Универзитетот. Комисијата поднесува  

реферат во кој дава оцена за изборот.  

Одлуката на Универзитетскиот сенат е конечна. 

 

Постапка за избор на демонстратори 

  

Член 59 

Постапката за избор на демонстратори започнува најдоцна 30 дена пред 

почетокот на учебната година.  

Одлука за утврдување на потреба од демонстратори на соодветната 

предметна/студиска програма донесува наставно-научниот совет по предлог на 

внатрешна организациона единица на факултетот и формира комисии за избор што ја 

сочинуваат по три члена избрани во наставно-научно звање. 

Деканот распишува интерен оглас во кој се наведени условите од член 163 од 

Законот за високото образование и член 24 од овој Правилник. Огласот се објавува на 

веб-страницата и на огласната табла на факултетот и трае 5 дена од денот на 

објавување. 

Комисијата од став 1 на овој член подготвува извештај со предлог и го доставува 

до наставно-научниот совет во рок од 15 дена од завршувањето на огласот.  

Изборот го врши наставно-научниот совет на првата наредна седница.  

 

ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

 

Член 60 

Одредбите од овој Правилник за постапката за избор во звање соодветно се 

применуваат и за постапката за избор на асистенти. 

Одредбите од овој Правилник за постапката за избор во звање соодветно се 

применуваат и за постапката за предвремено престанување на изборот. 

 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 61 

На лицата избрани во насловни звања на единицата, пред влегувањето во сила на 

Законот за високото образование (Службен весник на Република Македонија 

бр.82/2018), при изборот во наставно-научни звања, времето поминато во насловно 

звање им се засметува како време поминато во наставно-научно звање. 

 

Член 62 

Избраните асистенти докторанди продолжуваат да учествуваат во наставно-

образовниот процес за времето за кое се избрани. 

 

Член 63 

Одредбите од овој Правилник за асистент истражувач ќе се применуваат 

согласно со роковите утврдени со законот со кој се уредува научноистражувачката 

дејност. 

 

Член 64 

 По донесувањето на Уредбата за утврдување на научноистражувачките полиња 

од трето ниво (области), како дополнување на двете нивоа на меѓународната 

Фраскатиева класификација од страна на Владата на Република Македонија, наставно-



  
 

научниот, односно научниот совет, соодветноста и сродноста од член 33, став 1 и 2 од 

овој Правилник ќе ги утврдува согласно со наведената Уредба. 

 

Член 65 

 Согласно со член 214, став 2 од Законот за високото образование (Службен 

весник на Република Македонија бр. 82/2018), на 16 август 2018 година престана да 

важи Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, 

наставно-стручни и соработнички звања и асистенти-докторанди на Универзитетот 

„Мајка Тереза” во Скопје (од Декември 2016 година). 

  

Член 66 

 Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето и истиот ќе се објави 

во Универзитетски гласник. 

 

 

 

 

 Унивезитет „Мајка Тереза“ во Скопје 

                                                                               Ректор 

                                                                              Prof. dr. Aziz Pollozhani 

 



 

 

Анекс А 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА  ДЕЈНОСТ  
                                                   Поени   

Одржување на настава  

- од прв циклус студии (предавања просечен фонд на часови во 

двата семестри во изборниот период) 

бр. на часови по 1 поен за 
секоја учебна година и по 

еден поен за секој предмет 

- од втор циклус студии (одржани предавања (или консултации) 

по одржан курс) 

3 

- од трет циклус студии (одржани предавања (или консултации) 

по одржан курс) 

6 

Одржување на вежби (неделен просечен фонд на часови во двата 

семестри во изборниот период) 

број на часови по 0,9 поени 

за секоја учебна година 

Настава во школи, работилници, семинари  

- предавач 1,5  

- учесник 1   

Одржување на теренска настава (неделен просечен фонд на часови 

во двата семестри во изборниот период)     

број на часови по 0,2 поени 
за секоја учебна година 

Подготовка и воведување на нов предмет     

       - предавања 2 

       - вежби 1 

Консултации со студенти (неделен просечен фонд на часови во двата 

семестри во изборниот период) 

број на часови по 0,2 поени 

за секоја учебна година 

Ментор на дипломска работа 0,5  

Член на комисија за оцена или одбрана на докторат 1 

Член на комисија за оцена или одбрана на магистратура 0,5 

Член на комисија за оцена или одбрана на дипломска работа 0,2 

Универзитетски учебник (Во случај кога учебникот има повеќе автори, кога се 

два автора-секој добива по 90% од бодовите, кога се три автори - секој добива по 

80% од бодовите, кога се четири и повеќе - секој добива по 60% од бодовите)  

10 

Учебник издаден и во употреба на универзитет во странство (Во случај 

кога учебникот има повеќе автори, кога се два автора-секој добива по 90% од 

бодовите, кога се три автори - секој добива по 80% од бодовите, кога се четири и 

повеќе - секој добива по 60% од бодовите)                                    

15 

Изменето и дополнето издание на учебник  (Во случај кога учебникот има 

повеќе автори, кога се два автора-секој добива по 90% од бодовите, кога се три 

автори - секој добива по 80% од бодовите, кога се четири и повеќе - секој добива по 

60% од бодовите) 

5 

Збирка задачи или практикум  (Во случај кога збирката или практикумот има 

повеќе автори, кога се два автора-секој добива по 90% од бодовите, кога се три автори - секој 

добива по 80% од бодовите, кога се четири и повеќе - секој добива по 60% од бодовите) 

5 

Интерна скрипта од предавања 4 

Интерна скрипта од вежби 3 

Рецензент на учебник, скрипта и сл.                    1 

Издавање на наставни содржини и помагала во електронска форма 2  

Уредник на зборник на текстови за одреден предмет 2  

Член на комисија за ученички или студентски натпревари 1 

Визитинг професор во странство (најмалку еден семестар) 8 (еднократно) 

Рецензент на соработници и наставници  1 

Статија во наставно-образовно списание 6 

Рецензент на труд од областа на наставно-образовната дејност 1,5 

Посетување на методско-дидактички обуки или семинари на 

Универзитетот (За секој избор/реизбор е неопходно минимум 2 поени од 

методско-дидактички обуки или семинари)  

1 



 

 

Анекс Б 

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ    

                       Поени 

Ментор на докторска дисертација  6 

Коментор на докторска дисертација  2 

Ментор на магистерска работа 3 

Коментор на магистерска работа  1 

Раководител на национален научен проект 6 

Раководител на меѓународен научен проект         9 

Национален координатор на меѓународен научен проект   6  

Учесник во национален научен проект 3  

Учесник во меѓународен научен проект 5  

Монографија   8  

Монографија објавена во странство 10 

Дел од монографија 4  

Дел од монографија објавена во странство 5 

Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно/стручно 

Списание (Во случај кога еден научен/стручен, односно апликативен труд има повеќе 

автори, кога се два автора-секој добива по 90% од бодовите, кога се три автори - секој 

добива по 80% од бодовите, кога се четири и повеќе - секој добива по 60% од бодовите) 

4  

Труд со оригинални научни резултати, објавен во референтно   

Научно/стручно списание со меѓународен уредувачки одбор (Во случај кога 

еден научен/стручен, односно апликативен труд има повеќе автори, кога се два автора-
секој добива по 90% од бодовите, кога се три автори - секој добива по 80% од бодовите, 

кога се четири и повеќе - секој добива по 60% од бодовите)                 

6  
(и + и.ф.) 

Труд со оригинални научни резултати во стручно/научно популарно 

списание (Во случај кога еден научен/стручен, односно апликативен труд има повеќе 

автори, кога се два автора-секој добива по 90% од бодовите, кога се три автори - секој 

добива по 80% од бодовите, кога се четири и повеќе - секој добива по 60% од бодовите) 

2  

Труд со оригинални научни резултати, објавен во стручно/научно 

популарно списание со меѓународен уредувачки одбор (Во случај кога еден 

научен/стручен, односно апликативен труд има повеќе автори, кога се два автора-секој 

добива по 90% од бодовите, кога се три автори - секој добива по 80% од бодовите, кога се 

четири и повеќе - секој добива по 60% од бодовите)                         

3  

Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен во зборник на 

трудови од научен/стручен собир (Во случај кога еден научен/стручен, односно 

апликативен труд има повеќе автори, кога се два автора-секој добива по 90% од бодовите, 
кога се три автори - секој добива по 80% од бодовите, кога се четири и повеќе - секој 

добива по 60% од бодовите) 

2  

Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен во зборник на 

трудови од научен/стручен собир со меѓународен уредувачки (Во случај 

кога еден научен/стручен, односно апликативен труд има повеќе автори, кога се два 

автора-секој добива по 90% од бодовите, кога се три автори - секој добива по 80% од 
бодовите, кога се четири и повеќе - секој добива по 60% од бодовите) 

3  

Труд објавен во зборник на трудови на в.о. институција 2  

Пленарно предавање на научен/стручен собир 2  

Секциско предавање на научен/стручен собир 1  

Пленарно предавање на научен/стручен собир со меѓународно учество 3  

Секциско предавање на научен/стручен собир со меѓународно учество 2  

Одржано предавање по покана на универзитет 1  

Одржано предавање по покана на референтен странски универзитет  3  

Учество на научен/стручен собир со реферат   

               - орална презентација 1 

               - постер 1  

Апстракт објавен во зборник на конференција  

               - меѓународна 1  



 2 

               - национална 0,5  

Одбранета докторска теза 8 

Одбранета магистерска теза 4 

Одржано предавање на семинар за потребите на 

Домашни спортски здруженија и федерации 

0.5 

Одржано предавање на семинар за потребите на меѓународни спортски 

здруженија и федерации 

1  

Член на уредувачки одбор од научно списание 3  

Член на уредувачки одбор од научно списание со меѓународен одбор 4 

Уредник на зборник на трудови 2 

Уредник на зборник на трудови од научен собир 1 

       

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Анекс В 

СТРУЧНО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ 

                            Поени 

Јавно изведено или претставено уметничко дело од областа на архитектурата 

и урбанизмот, во облик признат во струката 

8 

Самостојно јавно претставување на архитектонски и урбанистички дела со 

публикација 

8 

Идејно архитектонско решение 4 

Изведен архитектонски објект 6 

Изведен архитектонски објект од национално значење 8 

Учество на светска архитектонска и урбанистичка манифестација со 

национално претставување 

8 

Самостојно јавно претставување на архитектонски проекти (во земјата по 

повик од национална установа) 

5 

Учество на архитектонски или архитектонско-урбанистички конкурс 4 

Урбанистичко решение за простор од национално значење 8 

Урбанистичко решение за простор од градско значење 4 

Куратор на изложба од областа на архитектурата и урбанизмот 2 

Идејно обликовно решение за елементи од мебел, урбана опрема и други 

објекти 

1 

Изведен елемент од мебел, урбана опрема или друг предмет    1 

Урбанистичко решение 1 

Архитектонско-урбанистичко решение за партерни и амбиентални целини 2 

Групно јавно претставување на архитектонски и урбанистички дела                           2 

Учество на архитектонски или архитектонско-урбанистички конкурс                       2 

Дизајн на текстил 2 

Модна изложба 2 

Групно јавно претставување на модни дела 2 
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Анекс Г 

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ  

                          Поени 

Стручна монографија 8 

Стручна монографија објавена во странство 12 

Книга од стручна област (Во случај кога една книга има повеќе автори, кога се 

два автора-секој добива по 90% од бодовите, кога се три автори - секој добива по 

80% од бодовите, кога се четири и повеќе - секој добива по 60% од бодовите) 

10 

Поглавје во книга (Во случај кога едно поглавје од книга има повеќе автори, кога 

се два автора-секој добива по 90% од бодовите, кога се три автори - секој добива 

по 80% од бодовите, кога се четири и повеќе - секој добива по 60% од бодовите) 

3 

Речник или стручна енциклопедија (Во случај кога речникот или стручнта 

енциклопедија има повеќе автори, кога се два автора-секој добива по 90% од 

бодовите, кога се три автори - секој добива по 80% од бодовите, кога се четири и 

повеќе - секој добива по 60% од бодовите) 

6  

Основен школски или средношколски учебник (Во случај кога учебникот има 

повеќе автори, кога се два автора-секој добива по 90% од бодовите, кога се три 

автори - секој добива по 80% од бодовите, кога се четири и повеќе - секој добива 

по 60% од бодовите) 

8 

Рецензент на учебник за средно или основно образование 1  

Координатор во подготовката на елаборат за нова студиска програма  1 

Експертски активности: евалуација, стручна ревизија, супервизија, проценка на 

капитал, систематизација, методологија  

1 

Патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индустриска сопственост 4  

Идеен проект  

- одговорен проектант 2  

- учесник/соработник 1  

Студија, физибилити студија, истражување на пазарот  

- одговорен проектант 2  

- учесник/соработник 1  

Главен (основен) проект  

- одговорен проектант 4 

- учесник/соработник 2 

Изведбен  проект  

- одговорен проектант 1  

- учесник/соработник 0,5 

Ревизија  

- одговорен  1  

- учесник/соработник 0,5  

Дизајн или изработка на информациски систем 1  

Учество во промотивни активности на факултетот 0,5  

Член на национална жири-комисија 1 

Член на меѓународна жири-комисија 2 

Идеен архитектонски проект   

- автор 2  

- учесник/соработник 1 

Основен архитектонски проект  

- автор 2  

- учесник/соработник 1  

Урбанистички проект  

- автор 2  

- учесник/соработник 1 

Урбанистички план  

- автор 2  
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- учесник/соработник 1 

Дела од архитектонска визуелизација, мултимедиски, моден и графички дизајн  

- автор 2  

- учесник/соработник 1 

Изработка на нов софтверски пакет 2 

Воведување нова лабораториска/клиничка или јавно-здравствена метода во 

областа на медицинските науки и здравството 

 

           - првпат воведена/патентирана оригинална метода  8  

           - првпат во државата воведена метода   4 

           - првпат во институцијата воведена метода 1  

Раководител на лабараторија                                               1 

Менаџер за квалитет во акредитирани институции           3  

Автор на брошура за пациенти (одобрена од асоцијација), во областа на 

медицинските науки и здравството 

1 

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС 
 

Уредник на стручно списание  2  

Уредник на меѓународно стручно списание 3 

Член на уредувачки одбор на стручно списание 0,5  

Член на уредувачки одбор на меѓународно стручно списание 1 

Уредник на зборник на трудови на високообразовна и научна институција 2 

Уредник на зборник на трудови на меѓународна високообразовна и научна 

институција 

3  

Уредник на зборник на трудови од стручен собир 1  

Претседател на организационен или програмски одбор на научен/стручен собир  1 

Член на организационен или програмски одбор на научен/стручен собир 0,5  

Претседател на организационен или програмски одбор на меѓународен 

научен/стручен собир 

2 

Член на организационен или програмски одбор на меѓународен научен/ стручен 

собир 

1 

Државна награда за научни постигнувања  

- самостоен 5 

- учесник во тим 2  

Награда за научни постигнувања од струкова организација   

- самостоен 3  

- учесник во тим 1  

Студиски престој во странство  

- до три месеци 1,5  

- до 6 месеци 3 

- повеќе од 6 месеци 4 

Членство во извршно тело на меѓународна организација која 

поддржува/организира научноистражувачка дејност (ФП7, ЦОСТ, ИЦГЕБ, ИЕАЕ и сл.) 

 

- претседател 4  

- член 2 

Изготвување и пријавување на научен/образовен национален проект   

- носител 1  

- соработник 0,5 

Изготвување и пријавување на научен/образовен меѓународен проект   

- носител 2 

- соработник 1  

Ректор 12  

Проректор 7 

Декан/директор 6 
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Продекан/заменик директор  4 

Раководител на внатрешна организациона единица 3  

Член на Универзитетскиот сенат 3 

Член на универзитетска комисија 2 

Член на факултетска комисија 0,5 

Координатор на студиска програма 1  

Раководител на постдипломски или докторски студии  2  

Подготовка на национални документи (стратегии, закони и сл.)  2 

Учество во комисии и тела на државни и други органи   1 

Претседател на Советот за наука на Министерството за образование и наука 3 

Член на Советот за наука на Министерството за образование и наука 3  

Национален координатор за одредена стручна област 3  

Учество во изработка на национална програма од одредена област 3  

Уредник на речник или енциклопедија 2  

                          

     

 

 

 

Унивезитет „Мајка Тереза“ во Скопје 

                                                                                                    Ректор 

                                                                                                  Prof. dr. Aziz Pollozhani 

 

 

 



 

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

Македонија“ бр. 82/2018), Универзитетскиот сенат на седницата оджана на 28.09.2018 година, го 

донесе следниов 

 

ПРАВИЛНИК 

за единствениот кредит трансфер систем и преминот од една на 

друга студиска програма, односно од една на друга единица на универзитетот 

 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Предмет на уредување 

 

Член 1 

 Со овој Правилник се утврдуваат единствените основи за организирање и реализација на 

студиските програми и режимот за студирање според европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС). 

 

Цели на ЕКТС 

 

Член 2 

 Европскиот кредит трансфер систем претставува систем на академско признавање на 

студиите заснован врз: информации за студиските програми и постигнувањата на студентот, 

меѓусебна доверба на единиците на Универзитетот, меѓусебно договарање на партнерските 

установи на Универзитетот и другите установи во земјата и во странство и употребата на кредити 

(бодови) како мерка за оптовареноста на студентот. 

 Со кредит трансфер системот се остварува: 

- зголемена мобилност на студентот на институционално, на национално и на меѓународно 

ниво; 

- прецизен увид во обемот на работата и изразување на оптовареноста на студентот во 

процесот на студирањето; 

- развивање и функционирање на механизми за перманентно следење на напредокот на 

студентот според резултатите од учењето; 

- објективност во оценувањето и признавање на резултатите од студирањето; 

- остварување компатибилност на студиските програми на институционално, на национално 

и на меѓународно ниво; 

- воспоставување меѓународна мобилност на студентот и остварување компатибилност на 

студиските програми на интернационално ниво, според принципите на Европскиот систем 

за пренос на бодови – ЕСТS (European Credit Transfer System); 

- непречено пренесување на постигањата на студентот од една во друга институција; 

- зголемена индивидуализација на текот на студирањето и 

- создавање основи за остварување на концептот за доживотно учење. 

 

Примена на кредит трансфер системот 

 

Член 3 

 Кредит трансфер системот се применува во остварувањето на студиските и предметните 

програми за: 

- прв циклус на универзитетски студии; 

- втор циклус на универзитетски студии 

- трет циклус на универзитетски студии 

- прв циклус на стручни студии и 



 

- специјалистички студии. 

Структура на студиските програми и ЕКТС 

 

Член 4 

 Една студиска програма од прв циклус на студии (додипломски) ја сочинуваат 

задолжителни и изборни предмети, а според потребите на студиската програма можат да се 

предвидат и други начини за стекнување на знаења од страна на студентите за кои се доделува 

соодветен број на кредитити, како што се: изработка на самостоен проект, завршен проект – 

дипломски труд, практична работа и др. 

 Учеството на задолжителните предмети не може да изнесува повеќе од 60% од вкупниот 

број на предмети во студиската програма. Остатокот од студиската програма го сочинуваат од 

10% до 30% изборни наставни предмети кои што студентите самостојно ги избираат од редот на 

сите наставни предмети застапени на единицата и најмалку 10% изборни наставни предмети кои 

што студентите самостојно ги избираат од листа на слободни изборни предмети предложена од 

секоја единица на Универзитетот посебно. Во овие 10% изборни наставни предмети задолжително 

се вклучуваат предмети од областа на претприемништво и иновации на оние факултети каде што 

се изучуваат овие предмети. 

 На изборните предмети им се доделуваат кредити според истите критериуми како и на 

задолжителните предмети. 

 Покрај задолжителните и изборните предмети предвидени со соодветната студиска 

програма, студентите можат да стекнуваат знаења и кредити и од факултативни предмети. 

Факултативните предмети се предмети кои студентите можат, но не мораат да ги изберат. Доколку 

ги извршат сите барани активности предвидени со предметната програма на факултативниот 

предмет, студентите добиваат соодветен број на кредити, надвор од студиската програма, а истите 

се евидентираат во Додатокот на дипломата. 

 

Член 5 

 Студиската програма од втор циклус на студии (последипломски) ја сочинуваат 

задолжителни и изборни предмети и изработка и одбрана на магистерски труд, а според потребите 

на студиската програма можат да се предвидат и други начини за стекнување на знаења од страна 

на студентите за кои се доделува соодветен број на кредитити, како што се: 

- факултативни предмети; 

- семинарски работи; 

- пристапен труд и 

- изработка на самостоен проект. 

 

Член 6 

 Студиската програма од трет цилкус на студии (докторски студии) ја сочинуваат 

задолжителни и изборни предмети од областа на методологијата на научно-истражувачка работа и 

методи за истражување и стручни предмети од научната област за која се организаираат истите.  

 Студиската програма содржи и: 

- индивидуално истражување на кандидатот; 

- учество на докторски семинари и 

- изработка и одбрана на докторски труд. 

- учество во наставно-образовниот процес 

 Покрај претходново, на третиот степен на студии можат да бидат предвидени и други 

начини за стекнување кредити, како што е учество со научни трудови на конференции и слично. 

 Кандидат на трет циклус на студии може да пријави докторски труд откако ќе ги освои 

потребните кредити од задолжителните компоненти на студиската програма. 

 



 

 

Поим за кредитот (бодот) во ЕКТС 

 

Член 7 

 Кредитот претставува релативна нумеричка целобројна вредност, која се дефинира во 

предметните програми, со која се опишува квантитетот на работата на студентот во однос на 

вкупниот квантум на работа, потребен да се заврши една академска година на единицата на 

Универзитетот. 

ЕКТС кредитите ја претставуваат целокупната работа на студентите, а не само времето 

поминато на предавања. 

 

Член 8 

 Бројот на кредитите (бодовите) што студентот треба да го оствари за да се здобие со 

одредена стручна подготовка (диплома) изнесува 60 кредити (бода) за една академска година.  

 Еден кредит (бод) одговара на 25 до 30 часа работа, што значи дека вкупната годишна 

оптовареност на студентите треба да изнесува од 1500 до 1800 часа. 

 Според тоа, за тригодишните студии од прв циклус вкупно се потребни минимум 180 

кредити, за четиригодишните студии од прв циклус минимум 240 кредити, за универзитетски 

студии од втор циклус кумулација од минимум 300 кредити (заедно прв + втор циклус), и за 

универзитетски студии од трет циклус кумулација на минимум 480 кредити (прв + втор + трет 

циклус заедно). 

 Бројот на кредитите (бодовите) што студентот треба да ги оствари за да се здобие со 

соодветна стручна подготовка (диплома) по завршување на тригодишните стручни студии 

изнесува 180 кредити.  

 Едногодишните специјалистички студии подразбираат 60 кредити. 

 

Член 9 

 Бројот на кредити (бодови) се утврдува за секоја предметна програма посебно. 

 Единиците на Универзитетот го утврдуваат бројот на кредити во студиските и во 

предметните програми, како анекс на Правилникот на единицата на Универзитетот. 

 

Начин на доделување на кредити 

 

Член 10 

 Бројот на кредитите (бодовите) за предметните програми се утврдува врз основа на 

предавања, колоквиуми, односно завршни испити, извршени консултации, реализирани вежби, 

реализирана практична работа, изработка на семинарски труд, теренска работа, 

самостојна/домашна работа, учење во библиотека, менторство на други студенти, изработени или 

реализирани проекти,  специјалистички труд, магистерски труд, докторски труд и сл. 

 Заради поцелосно појаснување на начинот на доделување кредити за една предметна 

програма, во наредната табела е даден пример за едносеместрален предмет во којшто, покрај 

наставата и вежбите, се предвидени и други активности.  

 

Категорија на неделна 

оптовареност на студентот 

Часови 

неделно 

Број на 

недели 

Вкупно часови по предмет во траење 

од 15 недели (еден семестар) 

(2 х 3) 

1 2 3 4 



 

Настава 3 13 39 

Вежби 2 13 26 

Теренска настава  5 1 5 

Семинарски трудови  8 2 16 

Индивидуално учење  4 15 60 

Полагање колоквиуми  2 2 4 

Вкупно   150 

 

150 (вкупна оптовареност): 25 (часа за 1 кредит) = 6 кредити, односно за предметот од примерот ќе 

се доделат 6 кредити. 

 

Доделување кредити (бодови) за различни видови студентски активности надвор од 

студиската програма 

 

Член 11 

 Кредити (бодови) може да се доделуваат и за различни видови студентски активности: 

извршена стручна практика, изработка или реализација на проект, настап на стручен собир и сл. 

Активностите за кои ќе се доделуваат кредити ги утврдува единицата на Универзитетот, 

пред почетокот на академската година. 

 Овие кредити се внесуваат во Дипломата додаток во делот на дополнителни информации 

за реализирани активности. 

 

Воспоставување институционална и национална компатибилност на студиските програми 

 

Член 12 

 Единиците на Универзитетот, при подготвувањето на студиските и предметните програми, 

треба да овозможат нивна институционална, национална и интернационална компатибилност, и 

создавање услови за премин на студентот од една на друга студиска програма во рамките на 

единицата на Универзитетот, односно научниот институт, како и услови за премин од една на 

друга единица на Универзитетот, односно научен институт во состав на Универзитетот, услови за 

премин на друга единица на Универзитетот, односно научен институт, надвор од Универзитетот, 

во случаите кога постојат единици,  кои продуцираат ист или сличен профил на стручни кадри, 

како и услови за премин на студентот на универзитети во странство. 

 Компатибилноста од претходниот став на овој член не претставува идентичност, туку 

усогласеност на студиските и предметните програми меѓу две установи кои продуцираат исти или 

слични профили на стручни кадри. 

 Заради обезбедување на повисок степен на интегрираност на Универзитетот, се 

препорачува како основен модул за број на кредити што ги носи еден предмет да се земе 6 

кредити, што одговара на 6 х 30 = 180 часови на вкупна оптовареност на студентот. 

 Доколку сепак природата на студиската програма бара примена и на предметни програми 

со друг број на кредити, тогаш полесна примена и компактибилност на ЕКТС во рамките на една 

студиска програма и помеѓу различни студиски програми би се добила ако покрај основниот 

модул од 6 кредити се употребат и модули од 3, 9 и 12 кредити, што одговара на 90, 270 и 360 

часови на оптовареност. 



 

 Самостојниот проект, дипломски труд, завршен проект, специјалистички труд, 

магистерски труд, докторски труд, соодветно на зголемената ангажираност можат да носат и 

повеќе кредити од оние наведени во предходниот став, но повторно се препорачува тој број на 

кредити да биде делив со 3.   

 

Член 13 

 Кредитите (бодовите) од ЕКТС им се доделуваат само на студенти кои успешно (ќе ги 

положат предметите со задоволителна оценка) ќе ги реализираат сите активности предвидени со 

предметната програма. Не може да има делумно доделување на кредити. 

 

Напредување на студентот низ студиската програма 

 

Член 14 

 Студентите напредуваат во студиите преку полагање на испити за предвидени 

предмети/модули и преку исполнување на обврските предвидени со студиската програма и 

стекнување на потребните кредити. 

 

Член 15 

 Студентот може да премине од една на друга студиска програма во рамките на единицата 

на Униврзитетот најрано при запишувањето предмети од третиот семестар. 

  Почнувајќи од третиот семестар студентите можат паралелно да запишат предмети од 

друга студиска програма заради нејзино совладување со тоа што вкупниот број на кредити од 

двете студиски програми не смее да го надмине бројот 42 (четириесет и два) во еден семестар. 

После успешното совладување на двете студиски програми студентот добива две дипломи. 

 

Член 16 

 Студентот има право, во текот на студирањето, да запише предметни програми кои не се 

задолжителни за стекнување на определениот степен на стручна подготовка со студиската 

програма на која студентот е запишан со тоа што ќе се почитува одредбата за максимумот на 

бројот на кредити кои можат да се запишат. 

 

Член 17 

 Студентот кој запишува непарен семестар во тој семестар: 

- Задолжително повторно ги запишува сите предмети (кредити) кои не ги положил заклучно 

со септемврискиот испитен рок од претходниот, односно претходните непарни семестри. 

- Запишува нови предмети (кредити) од наредниот, односно наредните непарни семестри 

според студиската програма. При тоа прво се запишуваат нови задолжителни предмети, а 

потоа нови изборни предмети. 

- Ако студентот веќе ги положил сите предмети од претходниот непарен семестар, тогаш 

сите предмети се нови предмети од наредниот, односно редоследно наредните непарни 

семестри. 

Вкупните студиски обврски во еден семестар да не го надминуваат бројот на ЕКТС-

кредити утврден со Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и 

студирање на прв и втор циклус универзитетски студии. 

 

Член 18 

 Студентот кој запишува парен семестар во тој семестар ќе запише: 

- Задолжително повторно ги запишува сите предмети (кредити) кои не ги положил заклучно 

со февруарскиот испитен рок од претходниот, односно претходните парни семестри.  



 

- Запишува нови предмети (кредити) од наредниот, односно наредните парни семестри 

според студиската програма. При тоа прво се запишуваат нови задолжителни предмети, а 

потоа нови изборни предмети. 

- Ако студентот веќе ги положил сите предмети од претходниот, односно претходните 

парни семестри, тогаш сите предмети се нови предмети од наредниот, односно редоследно 

наредните парни семестри. 

Вкупните студиски обврски во еден семестар да не го надминуваат бројот на ЕКТС-

кредити утврден со Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и 

студирање на прв и втор циклус универзитетски студии. 

 

Член 19 

 Студентите кои повторно запишуваат предмети, смеат да запишат нов предмет кој според 

студиската програма условува претходно полагање на предметот кој повторно се запишува, но 

полагањето на предметите мора да е редоследно. 

 

Член 20 

 Евиденцијата на предмети кои се запишуваат, податоците дали се тоа повторно запишани 

предмети или нови предмети, како и висината на школарината се врши преку пополнување 

пријави од страна на студентите при запишување на предметите. 

 Точноста на податоците во пријавата со свој потпис ја потврдуваат администраторот или 

координаторот на ЕКТС за соодветната студиска програма. 

 

Член 21 

 Плаќањето на надоместокот и износот за кофинансирање при запишувањето на семестарот 

се одредува според запишаните кредити. Пресметката се врши на начин што надоместокот, 

односно износот за кофинансирање се дели со бројот на кредити за една студиска година, односно 

со 60 и така добиениот износ се множи со бројот на запишаните кредити на нови предмети. 

 Студентите (во државна и квота со кофинансирање) кои повторно запишуваат предмет, 

плаќаат 80 % од партиципацијата, односно од износот за кофинансирање согласно статусот на 

студентот. 

 

Член 22 

 Одредбите од ова поглавје што се однесуваат на начинот на доделување кредити и 

напредувањето низ студиските програми соодветно ќе се применуваат и на студиските програми 

од вториот и третиот циклус на студии. 

 Поблиски одредби за активностите од став 1 на овој член ќе се уредат со правилникот на 

Единиците. 

Вонредни студии 

 

Член 23 

 За вонредните студенти треба да се предвидат дополнителни активности, во смисла на 

организирање на кондензирана настава и изготвување дополнителни семинарски трудови, 

практична работа, домашни задачи и т.н., како компензација за часовите на настава и вежби од 

тековните семестри.  

 За вонредните студенти и редовните студенти кои повторно запишале предметна програма, 

задолжително се организира концентрирана настава. 

 

 

 

 



 

Примена на системот за континуирано следење и оценување на успехот на студентите 

 

Член 24 

 Студентот во текот на студирањето, потребниот број кредити за соодветната програма го 

остварува преку континуирано оценување на сите активности предвидени со предметната 

програма. 

  При формирањето на завршната оценка, 80% од оценката произлегува од колоквиумите, 

семинарската работа и завршниот испит, а 20% од останатите активности. 

 Максималниот број на поени изнесува најмногу 100. 

 Колоквиумот, односно завршното оценување се смета за позитивно, доколку студентот 

освои минимум 50% + 1 поен од вкупниот број поени предвидени за колоквиумот, односно за 

завршното оценување. 

 Утврдувањето на потребниот број на поени за висината на добиената позитивна оценка на 

завршното оценување врз основа на активностите од континуираната проверка на знаењата и 

завршното оценување се определува со посебен акт на единиците, согласно со овој правилник.  

 

Член 25 

Останатите активности во рамките на предметната програма вклучуваат: 

- посета на предавања и активност на предавањата; 

- извршени консултации; 

- успешно реализирани вежби (вклучувајќи и присуство и активност); 

- успешно реализирана практична работа; 

- изработка на семинарскуи труд; 

- самостојна (домашна) работа; 

- учење во библиотека; 

- менторство на други студенти; 

- изработени или реализирани проекти; 

- освоени награди или пофалници; 

- учество на семинари; 

- учество на симпозиуми и 

- други активности предвидени со предметната програма. 

 

Предметниот наставник не смее да дава обврски на студентите надвор од предвидените 

активности. 

  

Член 26 

 Предметната програма се реализира врз основа на однапред утврдена основна литература. 

 

Член 27 

 Вонредниот студент бодовите може да ги оствари по следниве основи: 

- присуство на концентрирана-консултативна настава; 

- семинарски труд; 

- самостојна домашна работа и 

- други активности. 

 

 По успешното положување на завршниот испит вонредниот студент ги добива кредитите 

определени за соодветниот предмет. 

 

 

 

 



 

Член 28 

 Редовните студенти се должни редовно да присуствуваат на настава и вежби. Редовниот 

студент може да отсуствува од настава или вежби најмногу по трипати во текот на семестарот, а 

во спротивно нема право на потпис и полагање колоквиуми. 

 Доколку студентот не ги положи колоквиумите како начин на полагање на испитот, може 

целокупниот материјал од предметната програма да го полага на завршниот испит. 

 

Член 29 

 Во рамките на континуираното оценување студентот полага два колоквиуми. Доколку 

студентот не го положи првиот колоквиум, истиот може да го полага уште еднаш на поправен 

колоквиум организиран надвор од термините за настава. 

 Студентот има право да полага втор колоквиум доколку го има положено првиот 

колоквиум. Доколку студентот не го положил вториот колоквиум, истиот го полага во испитните 

сесии, но ова право важи само во текот на една година, односно до повторно запишување на 

предметот.  

 

Член 30 

 За континуираното оценување исто како и за завршното оценување остварените резултати 

на студентите се објавуваат на огласната табла и на WEB страната на Универзитетот, најдоцна во 

рок од 10 дена од одржувањето на колоквиумот односно испитот. Објавените резултати содржат 

целосен опис на начинот на формирање на конечната оценка. Тој опис се евидентира и во 

пријавата за испит. 

  

Член 31 

 Оценувањето на постигнатите резултати на студентот е квантитативно. Завршното 

оценување се изразува квантитативно со оценка од 5 (пет) до 10 (десет). Оценката 5 (пет) означува 

недоволен успех. 

 

Член 32 

 Завршното оценување се врши писмено, освен за предмети каде природата на предметот 

бара друг начин на оценување за што одлучуваат единиците на Универзитетот пред почетокот на 

академската година. 

 

Член 33 

 Студентот добива уверение за остварен потребен број кредити за соодветниот циклус на 

студии и за соодветната студиска програма. 

 Покрај уверението од став 1 на овој член на студентот му се издава и диплома. Како 

дополнување на дипломата се издава документ изработен според принципите на ЕКТС (диплома 

додаток – diploma supplement). 

 

Член 34 

 Студентот може да го прекине студирањето на определена студиска програма без истата да 

ја комплетира, и за тоа може да добие уверение за положени испити и реализирани активности.  

 Во уверението се бележат предметните програми, реализираните активности, оценките и 

бројот на кредити што ги остварил студентот во текот на студирањето. 

   

 

 

 

 



 

Органи и тела за спроведување на ЕКТС и начин на водење на евиденција 

 

Член 35 

 За примена и следење на одредбите од Правилникот на Универзитетот за единствените 

основи на ЕКТС на Универзитетот освен администратор се определуваат и: 

- координатор за ЕКТС на ниво на Универзитет; 

- координатор за ЕКТС на ниво на единица на Универзитетот; 

 

Координаторот на ЕКТС на ниво на Универзитетот по предлог на Ректорот го именува 

Ректорската управа на Универзитетот за време од 2 учебни години со право на реизбор. 

Координаторот на ЕКТС на ниво на единица на Универзитетот по предлог на Деканот го 

именува Наставно-научниот, наставничкиот, односно научниот совет на факултетот за време од 2 

учебни години. со право на реизбор. 

Член 36 

 Координаторот на ЕКТС на ниво на Универзитетот за својата работа е одговорен пред 

Ректорот на Универзитетот. 

Координаторот на ЕКТС на ниво на единица на Универзитетот за својата работа е 

одговорен пред деканот на факултетот. 

КООРДИНАТОРИ НА КРЕДИТ ТРАНСФЕР СИСТЕМОТ – ЕКТС 

 

Член 37 

 Универзитетскиот координатор ги следи и ги евидентира академските и 

административните аспекти на кредит трансфер системот на универзитетско ниво, и остварува 

активна соработка со претставници на студентите, а воедно се грижи за: 

- обезбедување континуирана ангажираност на Универзитетот во спроведувањето на 

принципите и механизмите на ЕКТС; 

- контрола на механизмите за правилна употреба на ЕКТС и трансферот и акумулацијата на 

кредити; 

- обезбедување координација и поддршка на координаторите на единиците на 

Универзитетот; 

- координирање на подготовката, изработката, достапноста и промоцијата на 

информативниот пакет на Универзитетот; 

- информирање за можностите за мобилност на студентите; 

- информирање на органите на Универзитетот за активностите поврзани со 

имплементацијата на ЕКТС 

- ја иницира и учествува во постапката за склучување на договор за соработка 

- врши и други работи во согласност со Закон, Статутот на Универзитетот и овој Правилник. 

 

Член 38 

 Координаторот на единицата на Универзитетот ги врши следниве работи: 

- ги следи обврските на Единицата во спреведувањето на принципите и механизмите на 

ЕКТС; 

- го промовира ЕКТС во Единицата и надвор од неа; 

- дава поддршка на практичната спроведување на ЕКТС, како и поддршка на 

координаторите на внатрешната организациона единица; 

- ги информира студентите за ЕКТС; 



 

- ги координира координаторите на внатрешната организациона единица во процесите на: 

подготвување, продукција и дистрибуција на информативните пакети; 

- обезбедува остварување на универзитетски, национални и меѓународни контакти; 

- информирање за можностите за мобилност на студентите; 

- информирање на органите на Единицата за активностите поврзани со имплементацијата на 

ЕКТС; 

- поднесува годишен извештај за реализацијата на ЕКТС на Единицата до ННС, 

наставничкиот совет односно научниот совет на Единицата и до координаторот за ЕКТС 

на Универзитетот во рок од еден месец по завршувањето на академската година и 

- врши и други работи во согласност со Закон, Статутот на Универзитетот, овој Правилник и 

Правилникот на Единицата. 

Член 39 

 Студентот има право да бара мислење и дополнителни информации од координаторите за 

сите прашања во врска со правилата за студирање според ЕКТС.  

  

Член 40 

 Во текот на студирањето, за секој студент се води досие кое содржи:  

- личен картон кој се води за секој студент од започнување на студиите до завршување на 

студиите односно до отпишувањето; 

- записник за испитот со кој се евидентира пријавата кон испитот, текот на испитот и 

постигнатата оценка; 

- избраната студиска програма; 

- бројот и видот на предметните програми; 

- формулар со податоци од постигнатите резултати и бројот на освоените кредити по 

поодделните предметни програми и 

- евиденција на издадени документи за завршени студии. 

 Евиденциите од ставот 1 точки 1 и 6 на овој член опфаќаат: име и презиме на студентот (за 

студентките и моминското презиме), пол, датум, место и дата на раѓање, држава на раѓање, 

живеалиште или претстојувалиште, единствен матичен број на граѓанинот, државјанство, 

претходно стекнато образование, начин на студирање како и други податоци по посебни прописи. 

Евиденцијата од ставот 1 точка 1 на овој член опфаќа и податоци за положени испити, за 

напредувањето и завршувањето на студиите. 

 Евиденцијата од ставот 1 точка 2 на овој член опфаќа: име и презиме на студентот, (за 

студентките и моминското презиме), пол, единствен матичен број на граѓанинот, начин на 

студирање, година на студирање и студиска година на првиот упис, датум на испитот, податоци за 

тоа дали испитот го полага прв пат или го повторува, како и оценка добиена на испитот. 

 Одредбите во врска со водењето, употребата и чувањето на личните податоци од 

евиденциите по закон се користат и за документацијата, врз основа на која биле собрани личните 

податоци.  

Документите за претходното образование по завршената уписна постапка му се враќаат на 

студентот. 

 

Член 41 

 Носителот на предметната програма е должен пред почетокот на семестарот до 

координаторот на ЕКТС на ниво на Единицата да достави план за реализација на предметната 

програма. 

 Носителот на предметната програма е должен да води евиденција за реализацијата на 

програмата, и посебно за активностите и резултатите на студентите. 

 По завршувањето на реализацијата на предметната програма на крајот на академската 

година, односно заклучно со септемврискиот испитен рок носителот на предметната програма 



 

доставува конечен извештај до координаторите на ЕКТС на единицата на Универзитетот и 

продеканот за настава.  

 Координаторот на ЕКТС на ниво на единица на Универзитетот на почетокот на новата 

академска година доставува збирен извештај за реализацијата на предметните и студиските 

програми од претходната академска година до координаторот на ЕКТС на ниво на Универзитет.  

 

 

 

 

 

МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТОТ 

 

Премин во рамките на иста единица на Универзитетот 

 

Член 42 

 Студентот може да премине од една на друга студиска програма во рамките на иста 

единица на Универзитетот, односно научен институт. 

 Критериумите за премин ги определува единицата од претходниот став, во зависност од 

компатибилноста на студиските програми, а наедно се склучува договор и со студентот. 

 

Премин од едни на други единица на Универзитетот 

 

Член 43 

 Студентот може да премине од една на друга единица на Универзитетот. 

 Критериумите за премин ги определуваа Универзитетот во зависност од компатибилноста 

на студиските програми на единиците. 

 За да се оствари преминувањето на студентот, Универзитетот донесува меѓусебен акт со 

кој се утврдуваат условите и согласноста за премин на студентот од една на друга единица.  

 

Меѓународна мобилност 

 

Член 44 

 Универзитетот во соработка со високообразовните установи во земјата и во странство, во 

согласност со одредбите од овој Правилник, може да утврди и посебни правила за примена на 

ЕКТС. 

 

Признавање и ослободување од испити при премин на студентот од една на друга единица на 

Универзитетот 

 

Член 45 

 При премин од една на друга единица на Универзитетот студентот се ослободува од 

полагањето, односно од следењето настава по одделни предмети/испити, доколку единиците меѓу 

кои се врши преминот доколку со акт на Универзитетот  се дозволува од единицата на која се 

премин врз основа на претходен увид во содржините и бројот на кредитите (бодовите) за 

соодветните предмети/испити што студентот ги добил во единицата од која доаѓа. 

 

 



 

Член 46 

 Студентот има право, во текот на студирањето, да запише нови наставни предмети што не 

се задолжителни за стекнување на определен степен на стручна подготовка, како и да запише нови 

предмети на друга единица на Универзитетот. 

 Условите под кои се остварува правото од став 1 од овој член ги утврдува Универзитетот. 

 

Член 47 

 Условите и критериумите за упис на нови студенти на специјалистички, на студии од втор 

и трет циклус ги утврдува Универзитетот на предлог на факултетот во согласност со одредбите на 

овој Правилник и на Правилникот за единствените основи за организирање на последипломски и 

докторски студии на Универзитетот „Мајка Терез“ во Скопје. 

 

 

ЕДИНСТВЕН АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР НА УНИВЕРЗИТЕТОТ 

 

Член 48 

 Учебната година започнува на 1-ви октомври, а завршува на 30-ти септември наредната 

година. 

 Студиските програми во текот на студиската година се реализираат во два семестри: 

зимски и летен семестар. 

 Зимскиот семестар трае од 1-ви септември и завршува на 14-ти февруари.  

Летниот семестар трае од 15-ти февруари до 30-ти јуни. 

 Секој од семестрите содржи 12 недели настава т.е., предавање, вежби, семинари и други 

облици на студии кои се соодветни на специфичноста на наставно – научната област и се 

изведуваат во рамките на семестрите и 6 недели за подготовка за оценување и оценување, т.е. 

спроведување на испити сесии. 

Активноатите во рамките на еден семестар го имаат следниот распоред: 

- 6 недели предавања, вежби и учење; 

- 1 недела за првиот колоквиум; 

- 6 недели предавања, вежби и учење; 

- 1 недела за вториот колоквиум; 

- 1 недела, подготвителна пред завршно оценување; 

Завршните испити (оценувањето) се одржуваат во 3 испитни рокови (3 недели) и тоа: 

- февруарски; 

- јунски и 

- септемвриски; 

 

 Со одлука на Универзитетот на предлог на Наставно-научниот совет во оправдани случаи 

и за определени категории, односно генерации студенти, можат да се организираат уште два 

испитни рока во текот на академската година, и тоа во месец ноември и месец април. 

 

Член 49 

 Седмата и четиринаесетата недела од секој семестар се колоквиумски недели.  

 Распоредот за колоквиумските недели и термините за полагање на поединичните 

предметни програми, единиците на Универзитетот го објавуваат пред почетокот на секој семестар. 

 

 

 

 



 

ИНФОРМАТИВНИ ПАКЕТИ / ВОДИЧ ЗА СТУДИРАЊЕ И СОРАБОТКА 

Цел на информативниот пакет 

 

Член 50 

 Заради информирање на студентите и другите заинтересирани лица, единиците на 

Универзитетот задолжително подготвуваат информативни пакети за ЕКТС (ЕCTS), кој 

претставува водич за студирање и соработка. 

 Врз основа на информативните пакети од претходниот став, Универзитетот подготвува 

единствен информативен пакет за кредит трансфер системот (ECTS) на единиците во неговиот 

состав. 

 

Содржини на пакетот 

 

Член 51 

 Информативниот пакет задолжително ги содржи следниве елементи: 

- вкупен опис на образовната понуда на единицата на Универзитетот (предметни програми, 

курсеви, насоки и сл.); 

- вкупен опис на системот за оценување и полагање испити и 

- вкупен опис на системот на бодови и на условите за напредување. 

 

Содржината на информативнот пакет е јавно достапна во електронска и печатена верзија.  

 

Начин на информирање 

 

Член 52 

 Единиците на Универзитетотите се должни, заради обезбедување достапност до јавноста и 

ефикасност во информирањето на постојните и идните корисници на образовни услуги, да ги 

изработат информативните пакети и да ги достават до Универзитетот во пишана форма преку: 

публикации, прирачници, водичи и сл., и во електронска форма, преку CD записи, Интернет, 

сопствени веб страници и сл. 

 Заради остварување на целосна информираност, Универзитетот обезбедува соодветна 

хардверска и софтверска поддршка. 

 

Јазици на кои се изработува информативниот пакет 

 

Член 53 

 Информативниот пакет се изработува на македонски, албански и англиски јазик. 

 Универзитетот по потреба, информативниот пакет може да го подготви и на друг јазик, 

покрај јазиците од претходниот став на овој член. 

 

ЕВИДЕНИЦИЈА И ИЗДАВАЊЕ ИСПРАВИ (ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА) 

 

Член 54 

 Содржината и издавањето на јавните исправи: диплома, индекс, студентска легитимација и 

уверение, ги утврдува министерот надлежен за работите на високото образование. 

 Содржината и издавањето на другите исправи: договор за студирање, пријави и сл. ги 

утврдува Универзитетот. 

 



 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 55 

Согласно со член 214, став 2 од Законот за високото образование (Службен весник на 

Република Македонија бр. 82/2018), на 16 август 2018 година престана да важи Правилникот за 

критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и 

соработнички звања и асистенти-докторанди на Универзитетот „Мајка Тереза” во Скопје (од 

Декември 2016 година). 

Член 56 

Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето и истиот ќе се објави во 

Универзитетски гласник. 

 

  Унивезитет „Мајка Тереза“ во Скопје 

                                                                                                        Ректор 

                                                                                                      

                                                                                                          Prof. dr. Aziz Pollozhani d.v. (с.р.) 

Врз основа на член 94, став 1, алинеја 22 од Законот за високото образование (Службен весник на 

Република Македонија бр. 82/2018), Сенатот на Универзитетот „Мајка Тереза” во Скопје, на 

шестата седница одржана на 28.09.2018 година, го усвои следниов 

 

П Р А В И Л Н И К 

за условите, критериумите и правилата за запишување и 

студирање на прв и втор циклус студии на 

Универзитетот “Мајка Тереза“ во Скопје 

 

Член 1 

Со овој Правилник се утврдуваат условите, критериумите и правилата за запишување и 

студирање на прв и втор циклус студии на Универзитетот „Мајка Тереза” во Скопје. 

 

Член 2 

На Универзитетот „Мајка Тереза” се запишуваат, како редовни студенти финансирани од 

државата и редовни и вонредни студенти со кофинансирање на студиите, државјани на РМ кои 

средното образование го завршиле во Република Македонија, како и други категории студенти 

утврдени со ЗВО - иселеници и државјани на РМ кои целокупното образование го завршиле во 

странство и  државјани на РМ кои дел од средното образование завршиле во странство. 

На Универзитетот „Мајка Тереза” се запишуваат и студенти-странски државјани, 

студенти-странски државјани кои се стипендисти на Владата на РМ, како и студенти со завршени 

циклуси на високото образование на високообразовни установи во РМ и во странство. 

 

ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ 

 

Право за пријавување на конкурс за запишување на прв циклус универзитетски студии 

 

Член 3 

Право за пријавување за запишување на прв циклус академски и стручни студии
1
 има лице 

кое положило државна матура или меѓународна матура.  

Ако на конкурсот за запишување студенти на прв циклус универзитетски и стручни студии 

во првиот уписен рок не се јават доволен број кандидати кои ги исполнуваат  условите од ставот 1 

                                                             
1
 Се однесува на запишување на нови студиски програми. 



 

на овој член, право на запишување на прв циклус студии можат да  имаат и лицата кои положиле 

училишна матура во гимназиско образование или завршен испит по завршено соодветно стручно 

средно образование со четиригодишно траење.  

На студиите на кои е предвидено да се полага приемен испит, освен условите од ставовите 

1 и 2 на овој член, кандидатите треба да го положат и приемниот испит.  

Носителот на студиската програма одлучува кои средношколски програми се соодветни за 

запишување на одделни студии од прв циклус, ако тоа не е утврдено во студиската програма.  

По исклучок, на студии можат да се пријават за запишување и лица без претходно 

завршено четиригодишно средно образование, ако станува збор за исклучително надарени лица:  

„под услов тоа образование да го стекнат најдоцна до освоени 120 кредити. Во спротивно, немаат 

право да запишуваат кредити до завршување на претходното образование. 

Согласност за запишување кандидати од претходниот став дава Универзитетската 

конкурсна комисија, по предлог на комисијата за проверка на претходното учење на единицата 

која ја спроведува студиската програма на која кандидатот конкурира.  

 

 

Право на упис на прв циклус студии 

 

Член 4 

Право на упис на прв циклус студии кандидатот стекнува согласно со условите и 

критериумите утврдени во конкурсот за запишување студенти, а според постигнатите поени во 

процесот на селекција.  

Кандидатот кој остварил право на упис, но во предвидениот (огласениот) рок не извршил 

упис, губи право на упис, а правото за запишување го стекнува следниот кандидат на ранг-листата 

кој претходно не заземал место во рамките на одобрената квота за запишување студенти.  

Странските државјани и лицата без македонско државјанство имаат право на упис на 

студии под еднакви услови како и македонските државјани.  

Одлука за висината на школарината за странските студенти донесува Ректорската управа 

на Универзитетот. 

 

Конкурс за запишување на студии 

 

Член 5 

Запишувањето на прв циклус студии се врши врз основа на јавен конкурс, кој го усвојува 

Ректорската управа.  

Конкурсот за првиот циклус на студии го објавува Универзитетот, по добиена согласност 

од Владата на Република Македонија.  

Конкурсот за запишување на студии од прв циклус се објавува најмалку 5 месеци пред 

започнувањето на наставата.  

Конкурсот за прв циклус на студии ги содржи: 

 името на Универзитетот и неговата адреса; 

 името на единицата на Универзитетот; 

 називот на студиската програма; 

 местото на изведување на студиската програма; 

 времетраењето на студиите; 

 условите за упис; 

 бројот на слободни места за запишување; 

 критeриумите за селекција; 

 претходното завршено образование; 

 постапките и роковите за пријавување и запишување.  



 

 

Пријава за конкурирање 

 

Член 6 

Кандидатот е должен да поднесе пријава за конкурирање за запишување на студии до 

денот утврден во конкурсот.  

Во пријавата кандидатот мора да назначи за која студиска програма конкурира и дали 

конкурира за редовни или вонредни студии.  

Покрај пријавата, кандидатот е должен да ги приложи сите документи утврдени во 

конкурсот.  

 

Постапка за селекција 

 

Член 7 

Универзитетот ја утврдува постапката за селекција на кандидатите за запишување на начин 

кој гарантира рамноправност на сите кандидати без оглед на раса, боја на кожа, пол, јазик, вера, 

политичко или друго уверување, етничко, национално или социјално потекло, имот, раѓање, 

општествена положба, инвалидност, сексуална ориентација и возраст. 

Универзитетот ги утврдува критериумите врз основа на кои се врши селекцијата и изборот 

на кандидатите за упис.  

На предлог на Наставно-научниот совет на носителот на студиската програма 

Универзитетот ги одредува елементите кои се значајни за студиската програма во постапката за 

селекција на кандидатите.  

 

Универзитетска конкурсна комисија 

 

Член 8 

За следење на реализацијата на Конкурсот, Ректорската управа формира Универзитетска 

конкурсна комисија. 

Универзитетската конкурсна комисија е составена од 5 члена од редот на наставниците од 

единиците на Универзитетот.  

Проректорот за настава, по функција, е член и претседател на Универзитетската конкурсна 

комисија. 

Членовите на Универзитетската конкурсна комисија ги избира Ректорската управа.  

 

Надлежности на Универзитетската конкурсна комисија 

 

Член 9 

Универзитетската конкурсна комисија: 

 ја следи реализацијата на Конкурсот на факултетите; 

 се грижи за доследно почитување на одредбите во Конкурсот и на Упатството за 

реализација на Конкурсот; 

 дава мислења во текот на реализацијата на Конкурсот за запишување студенти.  

 врши други работи утврдени со овој Правилник и со општите и другите акти на 

Универзитетот. 

  

 

 

 

 

 



 

Конкурсна комисија на единицата 

 

Член 10 

Секоја единица на Универзитетот, која има студиска програма за која е распишан конкурс 

за запишување нови студенти, формира своја конкурсна комисија, пред објавувањето на конкурсот 

за запишување нови студенти.  

Членовите на конкурсната комисија ги избира наставно-научниот совет на единицата, од 

редот на наставниците. Со комисијата раководи продеканот за настава или претседателот на 

комисијата.  

Конкурсната комисија од став 1 на овој член може да биде составена од најмногу 5 члена.  

Конкурсната комисија се грижи за реализација на постапката за пријавување и селекција 

на кандидатите, во согласност со одредбите содржани во универзитетскиот конкурс за 

запишување нови студенти.  

Конкурсната комисија, по овластување на деканатската управа, расправа по приговорите 

на кандидатите за запишување и донесува одлуки.  

Конкурсната комисија на единицата на Универзитетот има обврска тековно да доставува 

податоци за текот на постапката за пријавување, селекција и запишување нови студенти до 

Универзитетската конкурсна комисија. Податоците се доставуваат на начин кој ќе го утврди 

Универзитетската конкурсна комисија.  

Конкурсната комисија на единицата има обврска да подготви извештај за резултатите од 

запишувањето, кој го доставува до наставно-научниот совет на единицата и до Ректоратот. 

 

Право на приговор 

 

Член 11 

Кандидатите имаат право на приговор за исправноста на постапката за селекција на 

кандидатите, што го доставуваат до конкурсната комисија на единицата на Универзитетот, која е 

носител на студиската програма за која конкурирале, во рок од 24 часа од објавувањето на 

резултатите на огласната табла.  

Комисијата е должна да одлучи по приговорот на кандидатот во рок од 24 часа од неговото 

поднесување.  

 

Еднакво вреднување на странско образование 

 

Член 12 

Се смета дека условите за запишување од член 3 на овој Правилник ги исполнува и лицето 

кое завршило образование според еднаква студиска програма во странство.  

Посебните услови и постапката за запишување на лицата од став 1 на овој член се 

регулираат со конкурсот за запишување студенти во прва година. 

 

ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ 

 

Право за пријавување на конкурс за запишување на втор циклус универзитетски студии 

 

Член 13 

На студиски програми од втор циклус на универзитетски студии може да се запише лице 

кое завршило соодветни студиски програми од прв циклус, или студенти со завршени 

додипломски студии, во согласност со Законот за високото образование, Статутот на 

Универзитетот, студиските програми и конкурсот за запишување на студенти на втор циклус 

студии.    



 

Универзитетот и неговите единици утврдуваат кои студии се соодветни за запишување на 

одделни студиски програми од втор циклус, како и условите за запишување на кандидатите кои 

имаат завршено други студиски програми.  

Лицето кое завршило стручни студии може да се запише на академски студиски програми 

од втор циклус, при што за запишување може да се пропише полагање на диференцијални испити, 

согласно со студиската програма.  

 

Конкурс за запишување на втор циклус студии 

 

Член 14 

Запишувањето на втор циклус студии се врши врз основа на јавен конкурс кој го утврдува 

и објавува Ректорската управа по предлог на единиците и по претходна согласност на Владата на 

Република Македонија. 

Конкурсот за вториот циклус на студии го објавува Универзитетот.  

Конкурсот за запишување на студии од втор циклус се објавува најмалку 5 месеци пред 

започнувањето на наставата.  

Конкурсот за втор циклус на студии ги содржи: 

 името на Универзитетот и неговата адреса; 

 името на единицата на Универзитетот; 

 називот на студиската програма; 

 местото на изведување на студиската програма; 

 времетраењето на студиите; 

 условите за упис; 

 износот на школарината; 

 бројот на слободни места за запишување; 

 критериумите за селекција; 

 претходното завршено образование; 

 постапките и роковите за пријавување и запишување.  

 

Пријава за конкурирање 

 

Член 15 

Кандидатот е должен да поднесе пријава за конкурирање за запишување на втор циклус 

студии во роковите утврдени во конкурсот, со назнака за која студиска програма конкурира.   

Покрај пријавата, кандидатот е должен да ги приложи сите документи утврдени во 

конкурсот.  

 

Постапка за селекција 

 

Член 16 

Универзитетот ја утврдува постапката за селекција на кандидатите за запишување на начин 

кој гарантира рамноправност на сите кандидати без оглед на раса, боја на кожа, пол, јазик, вера, 

политичко или друго уверување, етничко, национално или социјално потекло, имот, раѓање, 

општествена положба, инвалидност, сексуална ориентација и возраст. 

Универзитетот ги утврдува критериумите врз основа на кои се врши селекцијата и изборот 

на кандидатите за упис.  

На предлог на Наставно-научниот совет на носителот на студиската програма 

Универзитетот ги одредува елементите кои се значајни за студиската програма во постапката за 

селекција на кандидатите.  

Постапката за селекција на кандидатите ќе се одвива согласно членовите 8,9 и 10 од овој 

Правилник. 



 

 

Право на приговор 

 

Член 17 

Кандидатите имаат право на приговор за исправноста на постапката за селекција на 

кандидатите, што го доставуваат до наставно научниот совет на единицата на која конкурирале, во 

рок од 24 часа од објавувањето на резултатите.  

Постапката по приговорот се спроведува согласно со одредбите од овој правилник кои се 

однесуваат на приговорот на кандидатите за запишување на прв циклус на студии. 

 

ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ ЗА ПРВ И ВТОР ЦИКЛУС 

 

Стекнување статус на студент 

 

Член 18 

Статус на студент, а со тоа и член на академската заедница се стекнува со запишувањето 

на прв и втор циклус на студии на Универзитетот.  

Статусот на студент се докажува со индекс или со студентска легитимација.  

Студентот запишува предмети/модули во семестри во индексот.  

Студентите можат да се запишат како редовни студенти финансирани од државата и 

редовни и вонредни студенти со кофинансирање на студиите.   

Редовните студенти континуирано го следат наставно-образовниот процес утврден во 

соодветната студиска програма. 

Вонредните студенти студиската програма ја следат во посебно за нив организирани 

термини за настава.  

 

Права и обврски на студентите 

 

Член 19 

За промена на статусот на студентот во државна квота, за мирување на правата и 

обврските, продолжување на прекинатите студии, премин од едни на други студии, престанок и 

обновување на статусот на студент се применуваат одредбите од Статутот на Универзитетот кои ја 

регулираат оваа материја и одредбите од овој Правилник. 

 

Мирување на обврските на студентот 

 

Член 20 

На студентот, по негово барање, му мируваат обврските: 

1. за време на бременост; 

2. со дете до 1 (една) годиишна возраст; 

3. поради болест во времетраење од 1 (еден) семестар; 

4. поради семејни причини; 

5. за време на меѓународна размена на студентите во времетраење подолго од 30 дена во 

текот на одржувањето на наставата, доколку со наведената размена не се стекнуваат ЕКТС-

кредити; 

6. за време на подготовка и настапи на спортски настани кога има статус на член на 

репрезентацијата на Република Македонија; 

7. неможност за исполнување на финансиските обврски; 

8. во други случаи за чија оправданост одлучува деканот, односно лицето овластено од 

него. 



 

Мирувањето на обврските од ставот 1 на овој член го одобрува деканот или, по негово 

овластување, продеканот за настава врз основа на писмено барање на студентот и доставена 

соодветна документација. 

Доколку за време на мирувањето на обврските настанат измени во студиската програма, 

студентот продолжува да студира на изменетата студиска програма и ги исполнува обврските што 

претставуваат разлика помеѓу двете студиски програми. 

За време на мирувањето на обврските, студентот може да полага испити доколку за 

полагањето на тие испити ги исполнил условите. 

Студентот ќе го активира студирањето во рок од 15 дена по истекувањето на 

настапувањето на причините за мирување. 

Доколку студентот не го активира мирувањето, ниту пак, запише година, односно 

семестар, му престанува статусот студент. 

За времетраењето на мирувањето на обврските, студентот не се задолжува со финансиски 

обврски доколку ги има измирено заостанатите финансиски обврски. 

 

Продолжување на прекинатите студии 

 

Член 21 

 Се смета дека студентот ги прекинал студиите, доколку не запише семестар, заклучно до 

почетокот на наредниот семестар, иако ги исполнил условите.  

 Доколку за време на прекинот на студиите се измени студиската програма, студентот е 

должен да ги ислуша, и да ги полага разликите на изменетата студиска програма. 

 За времетарењето на прекинот на студиите студентот не плаќа партиципација, односно 

школарина. 

  Условите под кои студентот може да ги продолжи студиите се утврдуваат со акт на 

Универзитетот, односно единицата со кој се регулираат постапката и правилата за студирање. 

Престанок и обновување на статусот на студент 

 

Член 22 

На  студентот  му  престанува  статусот  на  студент, ако студентот:  

1. дипломира;  

2. не ги заврши студиите во рокот утврден со закон, акт на Универзитетот и на единицата, 

или правилата за студирање на високообразовната институција; 

3. се испише; 

4. е исклучен; 

5. во други случаи утврдени со правилата за студирање на Универзитетот и на единицата на 

универзитетот, односно со статутот на самостојната висока стручна школа. 

Статусот  од  ставот 1  на  овој  член  може  да  биде  обновен.  

По обновување на статусот, согласно постапката предвидена со статутот на единицата, 

студентот може да ги продолжи студиите по студиската програма која се  применува.  

Трошоците за обновување на статусот ги поднесува студентот, кои се определени со општ 

акт на универзитетот. 

Доколку е изменета студиската програма, студентот е должен да ги ислуша, исполни и да 

ги полага разликите на студиската програма. 

На студентот на кој што му е обновен статусот ги продолжува студиите согласно со 

Правилникот на Универзитетот и акт на единицата со кој се регулираат постапката и правилата за 

студирање. 

  

 

 

 



 

Премин од едни на други студии 

Премин на студиски програми на Универзитетот  

 

Член 23 

Во текот на студиите, студентот може да премине од една на друга студиска програма на 

единицата каде што е запишан, како и на студиска програма на друга единица, под услови 

утврдени со студиската програма на која се применува, односно со правилата за студирање на 

едниницата, со Статутот на Универзитетот, како и со Правилникот за единствениот кредит 

трансфер систем и преминот од една на друга студиска програма, односно од една на друга 

единица на универзитетот. 

 

Ослободување од плаќање партиципација 

 

Член 24 

На единиците на Универзитетот, ослободени од плаќање партиципација за прв циклус на 

студии се следниве категории студенти: 

-  деца без родители до 26 годишна возраст доколку се невработени;  

-  лица од прв и втор степен на инвалидност,  

-  воени инвалиди и 

- лица растени во домови за напуштени деца, до 26 годишна возраст доколку се 

невработени; 

 Средствата за партиципација на лицата од став 1 на овој член ќе се покриваат од Буџетот 

на Република Македонија. 

 

Студент гостин на универзитетот 

 

Член 25 

Студент-гостин може да биде редовен или вонреден студент од друг универзитет во 

земјата и од странство кој запишува делови од студиска програма на Универзитетот. 

Статусот на студент-гостин трае најдолго една академска година.  

Правата и обврските на студентот-гостин, начинот на подмирување на трошоците за 

неговите студии, евентуалната можност за продолжување на студиите на Универзитетот и други 

прашања поврзани со статусот на студентот-гостин се уредуваат со Правилникот за единствениот 

кредит трансфер систем и преминот од една на друга студиска програма, односно од една на друга 

единица на универзитетот.  

 

Организација и изведување на студиите 

 

Обем и организација на студиите 

 

Член 26 

Во рамките на најмногу 40 недели годишно, вкупното оптоварување на студентите 

изнесува од 1.200 до 1.500 часа годишно.  

Во случаите од став 1 на овој член, студиските програми од првиот циклус содржат 

најмалку 20, а најмногу 30 часа предавања, вежби и семинари неделно и 30 недели годишно.  

Бројот на часовите за звањата кои се стекнуваат на секој циклус на студии кои се поврзани 

со вршење на регулирани професии се регулирани со Закон. 

По исклучок, ако студиската програма содржи практично оспособување, вкупното 

оптоварување на студентот не смее да надмине 40 часа неделно и 45 недели годишно. 

Оптоварувањето на студентите од став 1 на овој член опфаќа предавања, вежби, семинари и други 

облици на студии кои се соодветни на специфичноста на наставно-научната област (практично 



 

оспособување, хоспитација, настапи, теренска работа и сл.), консултативно-инструктивна настава, 

форми на континуирана проверка на знаењето и  испити кои се сметаат како контакт-часови, како 

и индивидуална студиска работа (спортска работа, истражување на литература, семинарски 

задачи, проектна работа), самостојно учење, како и изработка на дипломска (магистерска) задача.  

Организацијата и временското распоредување на предавањата, семинарите и вежбите се 

приспособуваат на специфичноста на студиската програма (студиски програми по уметност и 

други).  

На студиските програми од областа на стручно-уметничките наставни предмети може да се 

изведува и индивидуална настава.  

Ако природата на студиите го овозможува тоа, со студиската програма можат да се 

приспособат организацијата и временското распоредување на предавањата, семинарите и вежбите 

според потребите на студентите (вонредни студии).  

Оптоварувањето на вонредните студенти се утврдува со студиската програма на студиите.  

Наставата по одредена предметна програма се изведува во рамките на еден семестар.  

Обемот на практичната настава, на теренската настава или на слични активности треба да 

биде дефиниран во студиската програма со ЕКТС-кредити.  

Редовните студенти во еден семестар запишуваат максимум до 32 ЕКТС-кредити.  

На особено успешните студенти (со просечен успех од 8,5) може да им се дозволи 

запишување до 40 ЕКТС-кредити со цел побрзо завршување на студиите или пошироко 

образование.  

Универзитетски календар и календар за настава 

 

Член 27 

Универзитетскиот календар за наредната академска година го донесува Ректорската 

управа, најмалку 5 месеци пред почетокот на наредната академска година, и го објавува преку 

своите гласила.  

Универзитетскиот календар ги содржи рамковните одредби за почетокот и крајот на 

академската година, термините за одржување на наставата, испитите и државните и 

универзитетските празници.  

Врз основа на универзитетскиот календар, наставно-научниот, односно научниот совет на 

единиците донесува календар за наредната академска година и го објавува преку своите гласила, 

најмалку 3 месеци пред почетокот на наредната тековната академска година.  

 

Напредување на студентот 

 

Член 28 

Студентите напредуваат во студиите преку полагање на испити за предвидени 

предмети/модули и преку исполнување на обврските предвидени со студиската програма и 

стекнување на потребните кредити дефинирани со овој Правилник. 

 

Запишување семестар 

 

Член 29 

Студентот може да запише нови предмети од нареден семестар, во согласност со правилата 

за напредување утврдени во соодветната студиска програма. 

Единицата, во рамките на студиската програма, може да пропише условувачки 

критериуми, т.е. претходно совладани предмети (освоени кредити, положени и/или ислушани 

предмети и сл.), како услов за запишување на други предмети.  

Запишувањето на предметните програми во нареден семестар се врши во период од 2 

седмици пред почетокот на семестарот.  

 



 

Член 30 

Студентот кој запишува непарен семестар во тој семестар: 

- Задолжително повторно ги запишува сите предмети (кредити) кои не ги положил 

заклучно со септемврискиот испитен рок од претходниот, односно претходните 

непарни семестри. 

- Запишува нови предмети (кредити) од наредниот, односно наредните непарни 

семестри според студиската програма. При тоа прво се запишуваат нови задолжителни 

предмети, а потоа нови изборни предмети. 

- Ако студентот веќе ги положил сите предмети од претходниот непарен семестар, 

тогаш сите предмети се нови предмети од наредниот, односно редоследно наредните 

непарни семестри. 

Студентот кој запишува парен семестар во тој семестар ќе запише: 

- Задолжително повторно ги запишува сите предмети (кредити) кои не ги положил 

заклучно со февруарскиот испитен рок од претходниот, односно претходните парни 

семестри. 

- Запишува нови предмети (кредити) од наредниот, односно наредните парни семестри 

според студиската програма. При тоа прво се запишуваат нови задолжителни 

предмети, а потоа нови изборни предмети. 

- Ако студентот веќе ги положил сите предмети од претходниот, односно претходните 

парни семестри, тогаш сите предмети се нови предмети од наредниот, односно 

редоследно наредните парни семестри. 

Вкупните студиски обврски во еден семестар да не го надминуваат бројот на ЕКТС-

кредити утврден со овој Правилник. 

Во зимскиот семестар се запишуваат предмети што се утврдени во студиските и 

предметните програми за зимскиот семестар.  

Во летниот семестар се запишуваат предмети што се утврдени во студиските и 

предметните програми за летниот семестар.  

Поблиските критериуми за премин и трансфер од една во друга студиска година ќе се 

уредат со посебна Одлука, донесена од страна на Ректорската управа.  

Член 31 

При запишувањето на предметите потребно е да се исполнат условите утврдени со 

студиските програми.  

При повторно запишување на неположен изборен предмет, студентот има право да го 

замени изборниот предмет со друг изборен предмет од предметите што се активирани во 

соодветниот семестар како изборни предмети. 

 

Член 32 

Доколку во текот на студирањето дојде до промена на студиска програма, студентот што 

студирал според некоја од претходните програми и го нема завршено студирањето во роковите 

утврдени со тие програми, го продолжува студирањето согласно со условите за премин на нови 

студиски програми. 

 

Заверка на семестар 

 

Член 33 

Студентот заверува семестар со потписи од наставниците, со што се потврдува неговото 

исполнување на предвидените обврски.  

Студентот кој не ги извршил обврските пропишани со студиската програма од поединечен 

предмет, доколку не е донесена друга одлука од органот на управување, не може да пристапи на 

испит. 

 



 

Испити 

 

Член 34 

Проверката на знаењата на студентите се врши со изведување испити. Испитите се 

изведуваат по писмен и/или устен начин, како и на друг начин утврден со студиската програма.  

На полагањето испити студентите покажуваат документ за идентификација и индекс. 

 

Календар и распоред на испитите 

 

Член 35 

Календарот на испитите се објавува на почетокот на секоја академска година заедно со 

распоредот за настава и се објавува на интернет-страницата на единицата односно Универзитетот.  

Распоредот на термините за одржување на испитите се утврдува на тој начин што бројот на 

испитните термини за секој предмет/модул во секој испитен рок да може да ги опфати сите 

студенти кои имаат право да го полагаат тој предмет/модул. 

 

Пријава за испит 

 

Член 36 

Студентот може да го пријави испитот по писмен или електронски пат, доколку постои 

можност за тоа. При електронско пријавување на испитот, студентот е должен дополнително да 

достави пријава за испит во материјална форма. 

По писмен пат, испитот се пријавува со пријавен лист. Пријавниот лист претставува 

документ чијашто содржина и форма се еднообразни за сите составни единици на Универзитетот.  

Во редовниот испитен рок студентот е должен да го пријави испитот во роковите утврдени 

во календарот за настава. 

Наставникот не е должен да прими на испит студент кој пријавата не ја поднел во 

предвидениот рок. 

 

Испитни рокови 

 

Член 37 

Студентот има право да ги полага предметите во рамките на: зимскиот, есенскиот и 

летниот испитен рок. Испитните рокови траат најмалку 3 недели. За секој предмет во секој 

испитен рок може да се даваат два термина. Разликата меѓу двата термина не може да биде помала 

од 10 дена.  

Испитите можат да се организираат непосредно по завршувањето на блок наставни 

содржини, односно преку колоквиуми ако се предвидени во предметната програма, а крајната 

оценка се утврдува на завршниот испит во редовната испитна сесија. Во крајната оценка се 

пресметуваат постигањата на студентот во текот на континуираното оценување. 

Испитите, или некои други форми на проверка на стекнатите знаења, вештини и 

способности, се спроведуваат за сите предмети кои студентот ги запишал, и тоа според градивото 

утврдено според студиската програма.  

Студентот кои ги исполнил сите обврски пропишани со соодветната предметна програма 

има право да полага испит. 

За секој студент се води испитна документација. 

Испитите се јавни и резултатите од испитите се достапни на јавноста, а право на увид во 

испитната документација има лице кое ќе докаже правен интерес. 

Кога студентот ќе пријави испит и нема да се јави на истиот, односно не полагал, во 

пријавата за испит му се впишува: не полагал и не му се засметува во правото за полагање пред 

комисија. 



 

Оценување 

 

Член 38 

Стекнатите знаења на студентите се проверуваат и оценуваат континуирано - во текот на 

наставата (колоквиуми, практични задачи, домашни задачи, уметнички настапи, уметничка 

наставна продукција и сл.) и се изразуваат во поени, додека конечната оценка се утврдува на 

завршното оценување-испит. 

Со студиската програма може да се утврди дека некои облици на настава се спроведуваат 

без оценување или дека се оценуваат описно.  

За исполнување на обврските за полагање на испитот (по делови или во целина) студентот 

може да оствари најмногу 100 поени или да добие позитивна оценка која се изразува од 6 (шест)  

до 10 (десет). Недоволниот успех се оценува со 5 (пет).  

Нумеричкиот систем за оценување се споредува со системот на оценување според ЕКТС.  

 

10  А 

9  B 

8  C 

7  D 

6  Е 

5  F, FX 

 

За одредени предмети, доколку природата на знаењата кои студентот треба да ги стекне го 

дозволува тоа, може да се предвиди и компјутерска проверка на знаењата во рамките на системот 

за објективна проверка на знаењата на Универзитетот.  

Завршното оценување задолжително се запишува во индексот и во пријавата за завршно 

оценување. 

Резултатите од континуираното оценување, освен кај предметниот наставник, се 

евидентираат и се чуваат во рамките на институтот, односно катедрата. Начинот на чување го 

утврдува раководителот на институтот, односно катедрата. 

 

Просечниот успех на студентот претставува аритметичка средина на оценките од 

завршното оценување по сите наставни предмети во текот на студиите, вклучувајќи го и 

завршниот испит, односно дипломскиот труд. 

 

Член 39 

Оценките кои студентите ги добиле во проверката на нивните знаења се објавуваат на 

јавно место (огласна табла), во рок од 7 дена од спроведената проверка, односно од денот на 

полагањето на испитот.  

Наставниците се должни, по барање на студентот, да обезбедат увид во прегледаниот труд 

и добиената оценка, во рок од 5 (пет) дена од објавувањето на резултатите. 

Испитите се изведуваат јавно и транспарентно.  

Не смеат да се изведуваат испити за само еден студент без присуство на други лица 

(студент, асистент, друг наставник). 

Наставникот е должен да му го соопшти постигнатиот резултат на усниот испит на 

студентот веднаш по завршувањето на испитот. 

 

 

 

 

 



 

Предмет на оценување 

 

Член 40 

Предмет на оценување во рамките на предметната програма можат да бидат: 

 успешно реализирани вежби; 

 успешно реализирана практична работа; 

 изработка на семинарска работа; 

 теренска работа; 

 самостојна/домашна работа; 

 изработени или реализирани проекти; 

 успешно завршени курсеви; 

 други активности предвидени со предметната програма.  

 

Начин на оценување 

 

Член 41 

Оценувањето може да биде квантитативно или описно, или квантитативно и описно. 

Завршното оценување се изразува квантитативно со оценка од 5 (пет) до 10 (десет). Оценката 5 

(пет) означува недоволен успех. Завршната оценка за соодветна предметна програма може да биде 

изразена и со квалитативни мерки, како дополнение на квантитативните мерки. Оценувањето 

може да биде преку писмени и/или усни испити или на друг начин утврден во студиската 

програма. Пропорцијата помеѓу обемот на континуираното и завршното оценување ја определува 

носителот на предметната програма. 

Преку континуираното оценување, студентот се оценува за секоја активност пропишана во 

соодветната предметна програма, преку: кредитните поени, процентот на оптовареност или 

индексните единици. 

Завршното оценување за соодветна предметна програма може да биде по писмен и/или 

устен пат.  

Оценката добиена од континуираното оценување и оценката добиена од завршното 

оценување ја сочинуваат вкупната оценка (од минимална до максимална). Положен испит е услов 

да се стекне потребниот број кредити пропишан со предметната програма. 

Единицата на Универзитетот може да воведе завршен испит за одредена студиска 

програма или изработка на дипломски труд. 

Видот, карактерот и начинот на реализација на завршните испити за соодветни студиски 

програми ги определува носителот на програмата. 

 

Обврски на наставникот 

 

Член 42 

Наставникот е должен да го отстрани студентот од проверката на знаеања, односно од 

полагање на испитот поради недолично однесување, попречување на другите студенти или поради 

користење на недозволиви помагала. 

Наставникот е должен да ги внесе оценките во електронскиот систем и во пријавите за 

испит. 

Наставникот е должен оценките да ги внесе во електронскиот систем и во пријавите за 

испит и пријавите за испит со внесени оценки да ги достави до службата за студентски прашања 

во рок од 3 (три) дена од истекот на рокот за увид.  

 

 

 

 



 

Приговор заради оценка од проверка на знаењето 

 

Член 43 

Студентот, во рок од 24 часа од денот на објавувањето на резултатите, може да поднесе 

приговор до деканот на единицата на Универзитетот, ако не е задоволен од завршното  оценување, 

односно од оценката или ако смета дека испитот не е спроведен во согласност со законот, 

Статутот и овој Правилник. 

Ако деканот утврди дека се исполнети условите од став 1 на овој член, наставникот е 

должен да ја преиспита оценката од завршното оценување или дел од завршното оценување во рок 

од 48 часа од доставување на одлуката на деканот до наставникот. Ако наставникот не ја 

преиспита или ако во писмена форма ја потврди оценката што ја утврдил, студентот испитот го 

полага пред тричлена комисија составена од наставници од исто или сродно наставно-научно 

подрачје, во наредните 24 часа, наредниот работен ден. 

Комисијата ја формира деканот, а предметниот наставник не може да биде член на 

комисијата. Комисијата одлучува со мнозинство гласови. 

Студентот е должен да ја прифати оценката од повторното полагање на испитот и во случај 

кога оценката е помала од одбиената оценка или, пак, е негативна. 

Студентот има право да го повлече приговорот до повторното полагање на испитот. 

 

Член 44 

Ако наставникот двапати го оцени испитот на студентот со оценка ,,5“, студентот има 

право да побара од деканот на единицата да формира тричлена комисија од наставници од исто 

или сродно наставно-научно подрачје пред која студентот ќе го полага испитот. Наставникот кај 

кого полагал студентот не е член на комисијата од претходниот став на овој член. 

 

Повторување на испит 

 

Член 45 

По барање на студентот му се овозможува да го повтори завршното оценување за повисока 

завршна оценка по предметна програма, во период од најмногу четири месеци од полагањето.  

Барањето за повторување на испит мора да биде образложено и се доставува до деканот. 

Барањето ќе се прифати доколку со поништувањето на таа оценка не се губи правото на студирање 

во годината. Доколку се прифати барањето, деканот со решение ја поништува оценката. 

Наставникот, во тој случај, во пријавата ја запишува оценката што ја дал и до неа запишува: 

студентот ја поништува оценката. Таа оценка не се смета како завршна оценка за конкретниот 

предмет/модул. Решението на деканот е составен дел на пријавата. 

По донесување на Решение за поништување на оценката, деканот на единицата формира 

тричлена комисија од наставници од исто или сродно наставно-научно подрачје пред која 

студентот ќе го полага испитот. Наставникот кај кого полагал студентот не е член на комисијата. 

Оценката добиена на повтореното завршно оценување е конечна и се внесува во нова 

пријава, на која се потпишуваат сите членови на комисијата и студентот нема право да го повтори 

завршното оценување. 

 

Конфликт на интереси 

 

Член 46 

Во случаите кога предметниот наставник и студентот се во роднинска врска: син, ќерка, 

снаа, зет, брат, сестра, сопруга или сопруг, наставникот е должен да се изземе при полагањето на 

предметната програма, односно испит и за тоа да го извести деканот на единицата. 



 

Деканот на единицата, спроведувањето на испитот го доверува на друг наставник од исто 

или сродно наставно-научно подрачје или на посебна компетентна испитна комисија, составена од 

три члена. 

 

Пренесување на надлежности за спроведување на испити 

 

Член 47 

Во случај на спреченост на предметниот наставник, деканот може да му ги пренесе 

надлежностите за одржување на испитите по конкретниот предмет на друг наставник од иста или 

сродна струка или на комисијата за спроведување на испит.  

 

Завршување на студиите 

 

Член 48 

Студентот ги завршил студиите од прв циклус кога ќе ги положи сите испити, ќе ги 

исполни сите обврски предвидени со студиската програма и ќе изработи и успешно ќе одбрани 

дипломски труд или ќе положи завршен испит. Со завршувањето на студиите од прв циклус, 

студентот се стекнува со најмалку 180, односно 240 ЕКТС-кредити. 

Студентот ги завршил студиите од втор циклус кога ќе ги положи сите испити, ќе ги 

исполни сите обврски предвидени со студиската програма и ќе изработи и успешно ќе одбрани 

магистерски труд. Со завршувањето на студиите од втор циклус и освоените кредити од првиот 

циклус, студентот се стекнува со најмалку 300 ЕКТС-кредити.  

Со завршувањето на студиите во согласност со овој член, студентот стекнува соодветно 

стручно или академско звање или степен, како и други права согласно со посебните прописи.  

 

Член 49 

Бројот  на  кредитите  за студиите кои  се поврзани со вршење  на  регулирани  професии 

изнесува најмалку 300, односно 360 ЕКТС кредити, доколку поинаку не е уредено со закон. 

За завршувањето на студиите за регулирани професии соодветно се применуваат 

одредбите од членот 44 од овој Правилник. 

 

 

 

 

Дипломски труд 

 

Член 50 

На единицата на Универзитетот на која е воведена изработка на дипломски труд, 

студентите имаат право и должност да пријават и да одбранат дипломски труд од подрачјето на 

кое ги завршуваат студиите. 

Насловот и тезите на дипломскиот труд ги предлага предметниот наставник од избраната 

дисциплина во договор со студентот.  

Во согласност со акредитираната студиска програма, дипломскиот труд може да се 

вреднува со 5 – 10 кредити, а неговата успешна одбрана со оценка од 6 (шест) до 10 (десет). 

Студентот може да пријави дипломски труд доколку има освоено минимум 140 ЕКТС- 

кредити на тригодишните студиски програми, односно 200 ЕКТС-кредити на четиригодишните 

студиски програми. 

Деканот, по предлог на кандидатот-студент, ги определува менторот и темата за изработка 

и формира комисија за оцена и одбрана на дипломскиот труд. 

Одредбите кои ги дефинираат спецификите на дипломскиот труд се дел од студиската 

програма. 



 

Одбрана на дипломски труд 

 

Член 51 

Одбраната на дипломскиот труд се спроведува откако студентот ќе ги положи сите 

предвидени предмети/модули и ќе ги исполни условите и сите свои обврски спрема студиската 

програма. 

Одбраната на дипломскиот труд се врши пред комисија од 3 члена, од кои едниот е 

менторот.  

Менторот, во договор со студентот, го определува денот на одбраната на дипломскиот 

труд. 

Комисијата од став 2 на овој член, по одбраната на дипломскиот труд, дава оценка од 5 до 

10, при што оценката 5 значи дека дипломскиот труд не е успешно одбранет 

За успешно одбранет дипломски труд се пополнува посебен образец, кој го потпишуваат 

членовите на комисијата. 

Комисијата одлучува со мнозинство на гласови. Доколку еден од членовите на комисијата 

има спротивно мислење, тој е должен да достави свој извештај до деканот на единицата.  

Пријавата за дипломски труд со насловот на темата, составот на членовите на комисијата и 

оценката од дипломската работа се приложуваат во досието на студентот.  

 

Магистерски труд 

 

Член 52 

Магистерскиот труд е интегрален дел од вториот циклус на студии. 

Со секоја програма од вториот циклус на студии се бара да се подготви труд и да се 

одбрани на јавна одбрана. 

Пред почетокот на првиот, вториот или третиот семестар, студентот предлага за ментор од 

областа и ова се потврдува од наставно – научниот совет на факултетот. Темата на трудот ја 

избира студентот во консултации со менторот. 

Студентот продолжува со пишување на магистерската теза под водство на менторот за 

семестарот за магистерска теза. Назначениот ментор ќе го советува студентот за сите работи кои 

се однесуваат на академскиот напредок на пишување на тезата. 

За постапката за пријава на магистерскиот труд, студентот поднесува Формулар со план и 

предлог за магистерската теза пополнет од страна на студентот.  

Поднесениот предлог, менторот го доставува до наставно-научниот совет за усвојување. 

На истата седница на које се усвојува предлогот, наставно-научниот совет ја формира и 

Комисијата за евалуација на трудот составена од три члена, од кои 2 треба да бидат од областа. 

Кандидатот може да побара промена на менторот. Во ваквите случаи, наставно-научниот 

совет на факултетот ќе делува во период од 30 дена. 

Магистерската теза треба да има најмалку 50 страници но не повеќе од 100 страници. 

Технички, магистерскиот труд треба да се изработи со соодветна јазична поддршка на 

Times New Roman, големина на фонтот 12, со маргина од лева страна на листот од 3,5см и маргина 

од десна страна од 1,5 см, со проред 1,5, еднострано печатен. Доколку трудот има анкетни листови 

и други податоци, истите може да се додадат во делот прилози на магистерскиот трудот. 

Mагистерскиот труд треба да биде лекториран. Во прилог треба да биде дадена изјавата на 

лекторот дека текстот е лекториран со приложена лиценца за лектор заверена на нотар.  

Mагистерскиот труд се доставува во 6 примероци и 3 CD-ињa, во исто време.  

Кандидатот при поднесување на магистерскиот труд потпишува изјава дека 

истражувањето претставува сопствено оригинално истражување, самостојно изработено и дека не 

претставува плагијат. Во прилогот на магистерскиот труд треба да биде приложена: изјавата на 

кандидатот за неплагијат (ПРИЛОГ 2 ИЗЈАВА), лиценцата на лекторот и изјавата на лекторот за 

лекториран текст. 



 

Магистерската теза треба да ја претстави работата на кандидатот и да го демонстрира 

владеењето на темата на кандидатот. Јазикот на магистерската теза ќе го одреди факултетот и ќе 

биде во согласност со флексибилната употреба на јазиците на Универзитетот. Апстрактот треба да 

биде на албански, македонски и на англиски јазик.  

Структурата на магистерската теза треба да содржи:  

 Насловна страница  

 Посвета (доколку има)  

 Апстракт  

 Предговор  

 Содржина во поглавја  

 Заклучоци  

 Библиографија  

 

Насловната страна треба да ги содржи следниве компоненти (ПРИЛОГ 1):  

 Логото со името на Универзитетот (на горниот среден дел на страницата)  

 Името на факултетот (под логото на Универзитетот)  

 Називот на тезата (на средина на страницата)  

 Името и презимето на кандидатот (на левиот долен агол на страницата)  

 Името и презимето на менторот (на десниот долен агол на страницата)  

 Месец и година за одбрана на магистерската теза (на долниот среден дел на 

страната)  

 

Наставно-научниот совет комисијата за оценка на магистерскиот труд ја формира во рок од 

30 дена од денот на доставувањето на трудот.  

Комисијата за оценка на магистерскиот труд (во натамошниот текст: комисијата) е должна 

да го прегледа трудот и на студентот писмено да му ги достави евентуалните забелешки во рок од 

2 месеци од денот на предавањето на трудот.  

Комисијата може да му го врати на кандидатот трудот со забелешките за доработка 

најмногу двапати и да му определи рок да постапи по нив. 

Комисијата го изготвува извештајот во кој дава оценка и образложение на трудот, најдоцна 

во рок од 3 месеци од денот на предавањето на трудот. 

Ако извештајот се прифати, Наставно-научниот, односно научниот совет формира 

комисија за одбрана и го определува денот на одбраната, во рок од 15 дена од прифаќањето на 

извештајот. 

Во случај, Наставно-научниот совет да не го усвои извештајот од комисијата, тогаш 

процесот треба да почне повторно од почетокот.   

Кандидатот писмено се известува за денот на одбраната на магистерскиот труд. 

Одбраната на трудот е јавна и се објавува на огласната табла на единицата,  најмалку 7 

дена пред денот на одбраната.  

За текот на одбраната се води записник во кој се внесува оценката од одбраната. 

Записникот го потпишуваат членовите на комисијата. 

 

Член 53 

Магистерскиот, односно стручниот труд се пишува на соодветниот јазик на кој се 

изведувала наставата.   

 

 

 

 

 

 



 

Уверение, диплома и додаток на дипломата 

 

Член 54 

Студентот кој ќе ги изврши сите обврски според студиската програма за усовршување или 

само дел од студиската програма за стекнување на образование му се издава уверение за 

завршениот дел од студиската програма, кое содржи податоци за нивото, природата и содржината 

на студиите, како и постигнатите резултати.  

На студентот кој ќе ги изврши сите обврски според студиската програма за добивање 

високо образование во кој било циклус на образование, врз основа на евиденцијата што се води за 

него, Универзитетот му издава диплома.  

Со дипломата се потврдува дека студентот завршил студиска програма од прв или втор 

циклус и се стекнува со соодветен научен назив.  

Составен дел на дипломата е додатокот на дипломата (Diploma Supplement).  

Дипломата и додатокот на дипломата на Универзитетот ги потпишуваат ректорот и 

деканот на единицата на Универзитетот или придружната членка и се оверуваат со сув печат на 

Универзитетот.  

На студиските програми организирани од две или повеќе единици на Универзитетот, 

заедничката диплома и додатокот на дипломата ги потпишуваат овластените лица на 

високообразовните установи кои организираат студиска програма за стекнување заедничка 

диплома и ректорот на Универзитетот.  

Уверението и дипломата се јавни исправи. 

 

Промоција 

 

Член 55 

Промоцијата претставува свечено врачување на дипломите за завршени студии.  

Денот на промоцијата до утврдува ректорот. 

Дипломите од првиот и вториот циклус на универзитетски студии и на интегрираните 

студии ги врачуваат ректорот и деканот на единицата. 

 

Преодни и завршни одредби 

 

Член 56 

Согласно со член 214, став 2 од Законот за високото образование (Службен весник на 

Република Македонија бр. 82/2018), на 16 август 2018 година престана да важи Правилникот за 

критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и 

соработнички звања и асистенти-докторанди на Универзитетот „Мајка Тереза” во Скопје (од 

Декември 2016 година). 

Член 57 

Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето и истиот ќе се објави во 

Универзитетски гласник. 

 

       

 

                                                                                                  РЕКТОР, 

                                                                                                       Prof. Dr. Aziz Pollozhani d.v. (с.р.) 

 

 

 

 



 

 

 

 

FAKULTETI I SHKENCAVE --------- 

ФАКУЛТЕТ ЗА -------------- НАУКИ  

FACULTY OF ---------- SCIENCES 

 

 

 

 

PUNIMI I MAGJISTRATURËS ME TEMË 

“_____________________________________________” 

 

 

 

KANDIDATI:                                                                                                           MENTORI: 

______________                                                                                          ________________ 

 

 

Shkup, 

Shtator, 2018                                          

 



 

Shtesa 2 

 

DERI TE: Universiteti “Nënë Tereza” në Shkup 

Fakulteti i __________________ 

 

LËNDA: Deklaratë 

 

Unë _______________________________________student në ciklin e dytë të studimeve të organizuara 

nga Fakulteti i ______________________________________ në përbërje të Universitetit “Nënë Tereza” 

në Shkup në programin studimor 

___________________________________________________________ me vendbanim në rr. 

“_____________________________________________________” numër __________ në 

______________, me NUAQ ______________________ dhe numër të indeksit ___________________ 

DEKLAROJ se punimi i parashtruar i magjistraturës me titull 

“_________________________________________________________________________” paraqet 

punën time të pavarur dhe e njejta është rezultat i punës së pavarur shkencore të kryer gjatë hulumtimit. I 

pranoj të gjitha detyrimet dhe përgjegjësitë që rrjedhin nga përdorimi i paautorizuar i teksteve të huaja ose 

plagjiaturave në përputhje me ligjet në fuqi dhe aktet nënligjore që i rregullojnë të drejtat e auorit dhe të 

drejtat e lidhura me to.  

 

 

Shkup, _______________ 

  

Deklaroi, 

_________________________ 

 

 

 



 

Прилог 2 

  

ДО: Универзитет „Мајка Тереза“ во Скопје  

Факултет за _________________ 

 

ПРЕДМЕТ: Изјава 

 

Јас ______________________________________ студент на втор циклус студии организирани на 

Факултетот за ____________________________________ во состав на Универзитетот „Мајка 

Тереза“ во Скопје на студиската програма по 

_________________________________________________ со место на живеење на ул. 

„___________________________________________“ број _______ во ______________, со ЕМБГ 

______________________________ и број на индекс _____________________ ИЗЈАВУВАМ дека 

поднесениот магистерски труд под наслов 

„_________________________________________________________________________“ 

претставува мој самостоен труд и истиот претставува резултат на самостојна научна работа 

спроведена во текот на истражувањето. Согласен сум да ги сносам сите обврски и одговорности 

кои произлегуваат од неовластено користење на туѓ текст или плагијаторство согласно важечките 

законски и подзаконски акти кои ги регулираат авторските и сродни права. 

 

Скопје,_____________година 

 

Изјавил, 

_________________________ 

 

 

 

 

 



 

Врз основа на член 103 од Законот за високото образование (Службен весник на РМ бр. 82/2018) и 

во согласност со членовите 28, 29, 30, 31, 32 и 33 од Правилникот за условите, критериумите и 

правилата за запишување и студирање на прв и втор циклус студии на Универзитетот „Мајка 

Тереза“ во Скопје, Ректорската управа на својата редовна седница одржана на 10.10.2018 година ја 

донесе следнава 

 

ОДЛУКА  

ЗA НАПРЕДУВАЊЕ, ПОВТОРУВАЊЕ НА ГОДИНА 

 И ЗАПИШУВАЊЕ СЕМЕСТАР 

 

Пријавување на предмети и евиденција 

 

Член 1 

Студентите ги пријавуваат предметите кои сакаат да ги слушаат и да ги полагаат во 

следната студиска година три недели пред почетокот на наставата во зимскиот семестар, а за 

првата студиска година по запишувањето на семестарот и поднесувањето на семестрален лист.  

Изборот на предметите се врши до 32 ЕКТС студиски кредити оптоварување за семестар и 

60 ЕКТС студиски кредити за година.  

На особено успешните студенти (со просечен успех поголем од 8,5) може да им се дозволи 

да запишат до 40 ЕКТС кредити.   

Молбата за запишување на поголем број кредити се доставува до студентската служба на 

факултетот и се одобрува од наставно-научниот совет на факултетот. 

Студентот во рамките на летната школа може да полага најмногу два испита.  

По рокот за пријавување на предметите се формираат списоци на студенти по пријавени 

предмети за следната студиска година и тие се објавуваат на веб-страницата на факултетот и на 

огласната табла на одделот за секоја студиска програма и за секој предмет.  

Предметите кои студентот ги пријавил не може да се менуваат по нивната верификација.  

  

Запишување и заверување на семестар 

 

Член 2 

Заверувањето на семестарот и годината е задолжителна за сите студенти.  

Врз основа на заверувањето на семестарот и годината се утврдува колку ЕКТС студиски 

кредити освоил студентот.  

На студентот ќе му се завери семестарот доколку тој во индексот има потпис од 

предметните наставници за сите семестрални предмети.  

На студентот кој не го исполнил условот од став 3 може да му се завери семестар под 

услови утврдени со одлука на Ректорската управа.  

Студентот може да запише нареден семестар доколку му е заверен претходниот семестар. 

Роковите во кои се заверува и се запишува семестар и година се утврдуваат во студентскиот 

календар.  

Запишувањето и заверката на апсолвентски стаж/семестар се уредува со Процедури за 

администрација на апсолвентски стаж/семестар на прв циклус на студии на Универзитетот што ги 

донесува Универзитетскиот сенат.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Запишување на студиска година 

 

Член 3 

Студентите кои во прва година ќе освојат најмалку 34 ЕКТС студиски кредити може да 

запишат втора година (трети и четврти семестар) на студии. При тоа прво се презапишуваат сите 

неположени предмети (задолжителни или изборни предмети (може да се промени) кои се 

преостаната обврска од претходната студиска година) кои се неположени во моментот на упис на 

непарниот семестар по втор (или повеќе) пат.  

Студентите кои во прва и втора година ќе освојат најмалку 90 ЕКТС студиски кредити 

можат да запишат трета година (пети и шести семестар) на студии. При тоа прво се презапишуваат 

сите неположени предмети (задолжителни или изборни предмети (може да се промени) кои се 

преостаната обврска од претходните студиски години) кои се неположени во моментот на упис на 

непарниот семестар по втор (или повеќе) пат. 

Студентите кои во прва, втора и трета година ќе освојат најмалку 150 ЕКТС студиски 

кредити можат да запишат четврта година (седми и осми семестар) на студии. При тоа прво се 

презапишуваат сите неположени предмети (задолжителни или изборни предмети (може да се 

промени) кои се преостаната обврска од претходните студиски години) кои се неположени во 

моментот на упис на непарниот семестар по втор (или повеќе) пат. 

Ако студентот не ги исполнил условите од овој член, тогаш ја презапишува истата година, 

доколку не е поинаку уредено со посебна Одлука од ректорската управа. 

 

 

 

 

                                                                                                                          РЕКТОР, 

Prof. Dr. Aziz Pollozhani d.v. (с.р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Врз основа на член 103 од Законот за високото образование (Службен весник на РМ бр. 82/2018) и 

во согласност со членовите 28, 29, 30, 31, 32 и 33 од Правилникот за условите, критериумите и 

правилата за запишување и студирање на прв и втор циклус студии на Универзитетот „Мајка 

Тереза“ во Скопје, а во врска со Одлуката за зa напредување, повторување на година и 

запишување семестар бр.0202-1227/1 од 10.10.2018 година, Ректорската управа на својата редовна 

седница одржана на 10.10.2018 година ја донесе следнава 

 

ОДЛУКА  

 

1. Со оваа Одлука на студентите од студиските програми Машинско инжиниерство и 

менаџмент, Електроенергетски системи и Геодезија и геоинформатика им се дозволува 

слушање на предмети од наредниот семестар односно наредната академска година. 

2. Евиденцијата за присуството на студентите на наставата ќе се евидентира на Евидентен 

лист на кој ќе бидат запишани предметите кои што ќе ги слушаат студентите и истото ќе 

биде потврдено со потписи од предметниот наставник и заверен од студентската служба. 

3. Евидентниот лист ќе биде изработен од страна на Одделението за студентски прашања и 

мобилност. 

4. На сите студенти од студиските програми им се дозволува запишување во наредна учебна 

година со минус 3 ЕКТС кредити од предвидениот број на кредити. 

5. Ова Одлука влегува во сила со денот на донесувањето. 

 

Образложение 

  

Имајќи во предвид дека на горенаведените студиски програми во академската година 2018/2019, 

не се запишани доволен број на нови студенти, и на истите не се реализира настава, одлучено е 

како во диспозитивот. 

 

 

 

                                                                                                       РЕКТОР, 

Prof. Dr. Aziz Pollozhani d.v. (с.р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Врз основа на член 116 став 7 и 125 став 1 од Законот за работните односи („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 62/2005; 106/2008; 161/2008; 114/2009; 130/2009; 149/2009; 50/2010; 

52/2010; 124/2010; 47/2011; 11/2012; 39/2012; 13/2013; 25/2013; 170/2013; 187/2013; 113/2014; 

20/2015; 33/2015; 72/2015; 129/2015, 27/2016 и 120/2018), како и член 103 од Законот за високото 

образование („Службен весник на РМ“ број 82/2018), на предлог од Ректорот, Ректорската управа 

на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје на седницата одржана на 29 ноември 2018 година, ја 

донесе следнава 

ОДЛУКА 

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 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се утврдува распоредот на работното време, отсуствата од работа и 

електронскиот систем за контрола на работното време на работниците од стручната и 

административна служба на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје. 

 

II. РАБОТНО ВРЕМЕ 

 

Член 2 

Вработените на на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, на работни места во стручната 

и административна служба, (во понатамошниот текст: извршители на стручни, административни и 

технички работи на Универзитетот), полното работно време го реализираат во работен ден во 

зависност од работното место според следниов утврден распоред на работното време: 

-  Во работен ден (понеделник до петок), со почеток од 8:30 часот и завршеток во 16:30 

часот за сите извршители од Стручната и административна служба,  

 

Член 3 

Извршителите на стручни, административни и технички работи на Универзитетот се 

должни работното време според утврдениот распоред на работното време во член 2 од оваа одлука 

да го евидентираат преку електронскиот систем за евиденција на работното време.  

 

III. ОТСУСТВА ОД РАБОТА 

 

Член 4 

Извршителите на стручни, административни и технички работи на Универзитетот имаат 

право на одмор и отсуства од работа со надомест на плата, како и отсуства од работа без надомест 

на плата во случаите и под условите утврдени со прописите за работните односи. 

 

Член 5 

 Оправдано е секое отсуство од работа кое е регулирано со одлука или решение од Ректорот 

на Универзитетот, како и со патен налог. 

 Поединечните акти од претходниот став се донесуваат врз основа на писмено барање, 

освен кога со патниот налог се регулира отсуството од работа за службен пат во земјата и кога со 

решение на Ректорот се регулира користењето на правото на годишен одмор. 

 Правото на платен одмор заради лични и семејни околности (до седум дена во текот на 

годината), по основите и по број на денови за секој од основите утврдени со Опшиот колективен 

договор за јавниот сектор на Република Македонија, се користи со решение од Ректорот на 

Универзитетот донесено врз основа на писмено барање.   



 

Член 6 

 Оправдано отсуство од работа е отсуството во деновите на празници на Република 

Македонија, коишто се определени како слободни денови од работа и за другите со закон 

определени слободни (неработни) денови, како и во слободните денови под условите кои ќе се 

утврдат со одлука на органите на управување на Универзитетот. 

 

Член 7 

Во случај на отсуство од работа поради неспособност за работа поради заболување 

(болест) или повреда, заради вршење на функции или обврски од посебни закони, како и во случај 

кога од оправдани причини не е во можност да ги изврши обврските, извршителот на стручни, 

административни и технички работи е должен писмено да го извести Ректорот преку 

раководителот на соодветниот сектор, во рок од 48 часа. Известувањето треба да биде поткрепено 

со решние, одлука, потврда или друг акт од соодветна институција. 

За писмено известување се смета и известувањето преку електронска пошта. 

 Обврската за известување од став 1 на овој член постои и во случаите кога наведените 

причини за отсуство од работа настануваат во деновите на користење на годишниот одмор, заради 

регулирање на правото, односно пресметувањето на деновите на годишен одмор.  

Отсуството од работа поради неспособност за работа поради заболување (болест) или 

повреда се регулира со лекарско уверение за спреченост за работа. 

 

Член 8 

 Правото на платено отсуство од работа заради образование се остварува во согласност со 

закон или договор, со решение од Ректорот на Универзитетот донесено врз основа на писмено 

барање.    

 

Член 9 

Неоправданото отсуство од работа, како и заминувањето од работа пред завршувањето на 

работното време се смета за сторена повреда на работниот ред и дисциплина што повлекува 

изрекување соодветна мерка согласно Законот за работните односи.  

 Мерката од став 1 на овој член ја изрекува Ректорот на Универзитетот.  

 

Член 10 

 За неоправдано отсуство од работа ќе се смета и доцнењето, односно евидентирањето на 

работното време после часот за почеток на работното време утврден со распоредот на работното 

време во член 2 од оваа одлука во 3 (три) последователни работни денови или во 5 (пет) работни 

денови во текот на еден месец, како и предвременото заминување од работа во исто толку денови, 

односно евидентирањето на работното време пред часот за завршеток на работното време. 

Во случај на доцнење на работа поради непредвидени, но оправдани околности, 

вработениот е должен да го информира или својот непосреден раководител или генералниот 

секретар на Универзитетот, како и во случаите на пројавена неодложна оправдана потреба за 

предвремено заминување од работа. 

Доколку работникот изврши евидентирање на работното време, пред односно по почетокот 

на работното време утврден со распоредот на работното време во член 2 од оваа одлука, истиот 

има право и должност предвремено или подоцна да замине од работа. 

 

Член 11 

Кога во текот на дневното работно време вработениот поради лични или службени 

причини има потреба да излезе на определено време, кое е надвор или подолго од времето за пауза 

кога се работи за лични причини, како и кога има потреба да користи слободни денови по основи 

кои не се уредени со прописите за работните односи, должен е да пополни барање - изјава за 

користење на отсуство од работа. (Прилог број 1, 2 и 3 на Одлуката) 



 

 Одобрување на отсуството од работа во текот на дневното работно време дава генералниот 

секретар на Универзитетот, а одобрување за користење слободни денови дава Ректорот на 

Универзитетот. 

 Отсуството од работа во текот на дневното работно време поради лични или службени 

причини, како и отсуството од работа во цели работни денови поради лични причини кое не е 

одобрено од овластено лице ќе се смета за неоправдано отсуство од работа. 

 

IV. ПРАВО НА ОДМОР ВО ТЕКОТ НА РАБОТНИОТ ДЕН 

 

Член 12 

Извршителите на стручни, административни и технички работи за време на дневното 

работно време имаат право на пауза во траење од 30 минути. 

Паузата од став 1 на овој член се користи во согласност со утврдениот распоред на 

работното време во член 2 од оваа одлука, и тоа во периодот од 12:00 до 12:30 часот. 

Паузата за време на дневното работно време може да се користи во или надвор од 

просториите на Универзитетот.  

Во случај кога паузата се користи надвор од просториите на Универзитетот, излегувањето 

и враќањето задолжително се регистрира преку RF ID картичката во електронскиот систем за 

евидентирање на работното време. 

Доколку паузата не се искористи во тековниот ден, правото не се пренесува за следниот 

ден. 

 

V. СИСТЕМ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА И КОНТРОЛА НА 

     РАБОТНОТО ВРЕМЕ 

 

Член 13 

Заради правилно и точно утврдување на периодот поминат на работа на Универзитетот се 

воведува електронски систем за регистрација на работното време со користење на RF ID картици. 

 

Член 14 

Секој  работник (вработен)  е  должен  правилно  да  го  користи  и  употребува системот за 

регистрација на работното време, како и да ја носи и користи секојдневно својата RF ID во текот 

на сите пет утврдени работни дена (од понеделник до петок), при доаѓање на работа (најава), за 

време на работа (користење пауза), при одење од работа (одјава), како и при секое дополнително 

излегување од просториите на Универзитетот за време на работното време. 

 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 15 

Одлуката влегува во сила со денот на донесување, а ќе се применува од 1 декември 2018 

година.  

 

 

 

 

              Универзитет „Мајка Тереза“ во Скопје                

                                                                                             Ректор, 

                                                                                           Проф. д-р Азиз Положани с.р. 

 

Прилог број 1 

 



 

 

БАРАЊЕ - ИЗЈАВА 

за користење на отсуство од работа 

во тек на дневно работно време 

 

 

 

 Јас, ____________________________________________, вработен на Универзитетот 

„Мајка Тереза“ во Скопје на работно место ___________________________________________, 

барам да ми се одобри излегување од просториите на Универзитетот за време на дневното работно 

време заради лични причини и потреби во ден ____________________, во време од _______ 

до________ часот на _____________ година. 

 

Доколку со одобрување на ова барање ги надминувам работните часови од член 11 став 3, 

се обврзувам искористените часови да ги одработам до крајот на тековниот месец. 

  

           Подносител на барањето-изјавата 

 

                                                                                     ___________________ 

                          (потпис) 

 

 

 

 

Барањето со свој потпис го одобрува/не го одобрува: 

 

___________________________ 

Бујар Кајоли, генерален секретар на  

Универзитет „Мајка Тереза“ во Скопје 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог број 2 

 

 

 



 

БАРАЊЕ - ИЗЈАВА 

за користење на отсуство од работа 

во тек на дневно работно време 

 

 

 

 Јас, ____________________________________________, вработен на Универзитет „Мајка 

Тереза“ во Скопје на работно место ___________________________________________, барам да 

ми се одобри излегување од просториите на Факултетот за време на дневното работно време 

заради службени причини и потреби во ден ____________________, во време од _______ 

до________ часот на _____________ година. 

 

Службеното отсуство од работа во текот на дневното работно време ми е потребно со цел 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______. 

 

 

        Подносител на барањето-изјавата 

 

                                                                                       ___________________ 

                         (потпис) 

 

 

 

 

Барањето со свој потпис го одобрува/не го одобрува: 

 

___________________________ 

Бујар Кајоли, генерален секретар на  

Универзитет „Мајка Тереза“ во Скопје 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог број 3 

 

 

 

 



 

БАРАЊЕ - ИЗЈАВА 

за користење на отсуство од работа во работни денови 

по основи неопфатени со прописите за работни односи 

 

 

 

 Јас, ____________________________________________, вработен на Универзитет „Мајка 

Тереза“ во Скопје на работно место ___________________________________________, барам да 

ми се одобри отсуство од работа од _______ работен/ни ден/ови заради лични причини и потреби.  

Отсуството од работа би го користел/а на _________ година, односно во периодот од _____ 

до ______ година.  

 

Доколку ми се одобри ова барање, се обврзувам искористените денови да ги одработам до 

крајот на тековниот месец. 

  

        Подносител на барањето-изјавата 

 

                                                                                     ___________________ 

                         (потпис) 

 

 

 

 

Барањето со свој потпис го одобрува/не го одобрува: 

 

___________________________ 

Проф. д-р Азиз Положани, 

ректор на Универзитет „Мајка Тереза“ во Скопје  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врз основа на член 116 став 7 и 125 став 1 од Законот за работните односи („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 62/2005; 106/2008; 161/2008; 114/2009; 130/2009; 149/2009; 50/2010; 

52/2010; 124/2010; 47/2011; 11/2012; 39/2012; 13/2013; 25/2013; 170/2013; 187/2013; 113/2014; 

20/2015; 33/2015; 72/2015; 129/2015, 27/2016 и 120/2018), како и член 103 од Законот за високото 

образование („Службен весник на РМ“ број 82/2018), на предлог од Ректорот, Ректорската управа 



 

на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје на седницата одржана на 29 ноември 2018 година, ја 

донесе следнава 

 

ОДЛУКА 

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 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се утврдува распоредот на работното време, отсуствата од работа и 

електронскиот систем за контрола на работното време на лицата избрани во наставно-научни и 

соработнички звања на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје. 

 

II. РАБОТНО ВРЕМЕ 

 

Член 2 

Вработените на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, избрани во наставно-научни и 

соработнички звања (во понатамошниот текст: наставници и соработници на универзитетот), 

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

часот во зависност од наставните и други обврски. 

Наставно-научни и соработнички звања на универзитетот се: доцент, вонреден професор, 

редовен професор, насловен доцент, насловен вонреден професор, асистент како и асистент-

докторанд. 

 

Член 3 

Наставниците и соработниците на универзитетот реализацијата на наставните обврски во 

работното време определено во член 2 од оваа одлука се должни да го евидентираат преку 

електронскиот систем за евиденција на работното време, и тоа:  

1. Во текот на семестарот додека има активна настава: 

- наставата и консулатциите се реализира во најмалку 3 (три) работни дена во текот на 

неделата, според бројот на часови предавања и вежби предвидени со распоредот на часови и 

консулатции во период од 8:00 – 20:00 часот. 

 

2. Во текот на семестарот кога нема активна настава, односно во периодот пред и за 

време на испитни сесии: 

- консулатциите се реализираат во најмалку 3 (три) работни дена по 2 саата во секој од нив; 

- испитите се реализираат според предвидениот распоред. 

 

Член 4 

Наставниците и соработниците се должни по основите од член 3 од оваа одлука преку 

системот за електронска евиденција на работното време да регистрираат најмалку 3 работни дена 

во текот на неделата. 

 

 

Член 5 

Работното време кое се јавува како разлика меѓу полното работно време и работното време 

евидентирано согласно член 3 од оваа одлука, наставниците и соработниците да го користат за 

подготовка на настава, за научноистражувачка работа и усовршување, како и за високостручна 

применувачка, односно апликативна работа. 



 

Наставниците и соработниците  се должни работното време од ставот 1 на овој член да го 

евидентираат преку електронскиот систем за евиденција на работното време доколку работните 

обврски ги извршуваат во просториите на универзитетот. 

Работното време кое се користи за апликативна работа надвор од просториите на 

универзитетот се потврдува со пополнета и потврдена спецификација за соработка со фирми и 

институции, односно работа на научноистражувачки проекти. 

Потврдувањето на спецификацијата го врши деканот. 

 

III. ОТСУСТВА ОД РАБОТА 

 

Член 6 

Наставниците и соработниците на Универзитетот имаат право на одмор и отсуства од 

работа со надомест на плата, како и отсуства од работа без надомест на плата во случаите и под 

условите утврдени со Законот за високото образование, Статутот на Универзитетот и прописите за 

работните односи. 

 

Член 7 

 Оправдано е секое отсуство од работа кое е регулирано со патен налог, со одлука или 

решение од ректорот на Универзитетот, како и со одлука од Наставно-научниот совет за отсуства 

подолги од еден месец. 

 Поединечните акти од претходниот став се донесуваат врз основа на писмено барање, 

освен кога со патниот налог се регулира отсуството од работа за службен пат во земјата и кога со 

решение на Ректорот се регулира користењето на правото на годишен одмор. 

 Правото на платен одмор заради лични и семејни околности (до седум дена во текот на 

годината), по основите и по број на денови за секој од основите утврдени со Опшиот колективен 

договор за јавниот сектор на Република Македонија, се користи со решение од Ректорот на 

Универзитетот донесено врз основа на писмено барање.   

 

Член 8 

 Оправдано отсуство од работа е отсуството во деновите на празници на Република 

Македонија, коишто се определени како слободни денови од работа и за другите со закон 

определени слободни (неработни) денови, како и во слободните денови под условите кои ќе се 

утврдат со одлука на органите на управување на Универзитетот. 

 

 

Член 9 

Во случај на отсуство од работа поради неспособност за работа поради заболување 

(болест) или повреда, заради вршење на функции или обврски од посебни закони, како и во случај 

кога од оправдани причини не е во можност да ги изврши обврските, наставникот и соработникот 

е должен писмено да го извести Деканот односно Ректорот, во рок од 48 часа.  

Известувањето треба да биде поткрепено со решние, одлука, потврда или друг акт од 

соодветна институција. 

За писмено известување се смета и известувањето преку електронска пошта. 

 Обврската за известување од став 1 на овој член постои и во случаите кога наведените 

причини за отсуство од работа настануваат во деновите на користење на годишниот одмор, заради 

регулирање на правото, односно пресметувањето на деновите на годишен одмор.  

Отсуството од работа поради неспособност за работа поради заболување (болест) или 

повреда се регулира со лекарско уверение за спреченост за работа. 

 

 

 



 

Член 10 

Неоправданото отсуство од работа, како и заминувањето од  работа пред извршување на 

работните обврски се смета за сторена повреда на работниот ред и дисциплина што повлекува 

изрекување соодветна мерка согласно Законот за работните односи или поведување соодветна 

постапка согласно Законот за високото образование.  

 Мерката согласно Законот за работните односи ја изрекува, односно постапката согласно 

Законот за високото образование на предлог на деканот на Факултетот или друго лице определено 

од страна на Ректорот ја поведува Ректорот.  

 

IV. ПРАВО НА ОДМОР ВО ТЕКОТ НА РАБОТНИОТ ДЕН 

 

Член 11 

Наставниците и соработниците кои за време на дневното работно време работат шест часа 

и подолго од шест часа имаат право на пауза во траење од 30 минути. 

Паузата од став 1 на овој член може да се користи во или надвор од просториите на 

Универзитетот.  

Доколку паузата не се искористи во тековниот ден, правото не се пренесува за следниот 

ден. 

 

V. СИСТЕМ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА И КОНТРОЛА НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ 

 

Член 12 

Заради правилно и точно утврдување на периодот поминат на работа на Универзитетот се 

воведува електронски систем за регистрација на работното време со користење на RF ID картици. 

 

Член 13 

Секој  работник (вработен)  е  должен  правилно  да  го  користи  и  употребува системот за 

регистрација на работното време, како и да ја носи и користи секојдневно својата RF ID во текот 

на сите пет утврдени работни дена (од понеделник до петок), при доаѓање на работа (најава), за 

време на работа (користење пауза), при одење од работа (одјава), како и при секое дополнително 

излегување од просториите на Универзитетот за време на работното време. 

 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 14 

Одлуката влегува во сила со денот на донесување, а ќе се применува од 1 декември 2018 

година.  

 

 

 

 

              Универзитет „Мајка Тереза“ во Скопје                

                                                                                               Ректор 

 

                                                                                                Проф. д-р Азиз Положани с.р. 

 

 

 



 

Укажување во врска со обврските и одговорностите врз основа на вршењето на работата од 

работниот однос, распоредот, регистрацијата на работното време, службените и други 

отсуства, како и вршењето на високообразовна дејност на други Универзитети 

 

Почитувани, 

 

Во врска со обврските и одговорностите врз основа на вршењето на работата од работниот 

однос, распоредот, регистрацијата на работното време, службените и други отсуства, како и 

вршењето на високообразовна дејност на други Универзитети, Ви укажувам на следново: 

 

Секој вработен е должен совесно да ја извршува работата на работното место за коешто 

склучил договор за вработување, во време и на место, коишто се определени за извршување на 

работата, почитувајќи ја организацијата на работа и деловната активност на Универзитетот. 

 

Работникот е должен да ги почитува барањата и упатствата на работодавачот во врска со 

исполнувањето на работните обврски од работниот однос. 

 

Вработените на Универзитетот ,,Мајка Тереза” во Скопје, избрани во наставно-научни 

звања, соработнички звања и асистенти-докторанди (во понатамошниот текст: наставници, 

асистенти и асистенти-докторанди на единиците), работното време го реализираат во работен ден, 

претпладне или попладне помеѓу 8:00 и 20:00 часот во зависност од наставните и другите обврски. 

 

Наставниците, соработниците и асистентите-докторанди на единиците реализацијата на 

наставните обврски во работното време се должни да ја евидентираат преку месечните Извештајни 

листови кои треба ги доставуваат до канцеларијата за образование на Универзитетот, како и 

дневно преку електронскиот систем за евиденција на работното време.  

 

Наставните обврски на лицата избрани во наставно-научни звања, соработнички звања и 

асистенти-докторанди се организирани на следниот начин:  

1. Во текот на семестарот додека има активна настава: 

- наставата и консулатциите се реализира во најмалку 3 (три) работни дена во текот 

на неделата, според бројот на часови предавања и вежби предвидени со распоредот на часови 

и консулатции во период од 8:00 – 20:00 часот, но не помалку од 6 часа дневно; 

Електронското евидентирање при доаѓање и при заминување од работа е 

задолжително. 

 

2. Во текот на семестарот кога нема активна настава, односно во периодот пред и за време 

на испитни сесии: 

- консулатциите се реализираат во најмалку 3 (три) работни дена по 2 саата во секој од нив; 

- испитите се реализираат според предвидениот распоред. 

 

Наставниците, соработниците и асистентите-докторанди се должни наставните обврски да 

ги реализираат и регистрираат најмалку во 3 работни дена во текот на неделата. 

 

Работното време кое се јавува како разлика меѓу полното работно време (40 часа неделно) 

и работното време евидентирано и регистрирано со Извештајните листови и електронскиот систем 

за евиденција на работното време, наставниците, соработниците и асистентите-докторанди да го 

користат за подготовка на настава, за научноистражувачка работа и усовршување, како и за 

високостручна применувачка, односно апликативна работа. 

Доклку при распределбата на часови при изготвувањето на покриеноста на наставата 

се појават предмети кои не се покриени од предметни наставници а има наставници од иста 



 

или сродна наставно научна област кои се со неполн фонд на часови, на предлог на деканот 

истите имаат обврска да ги превземат и покријат наставните обврски по тие предмети.   

Одбивање на превземање на наставни предмети кога наставникот има неполн фонд 

на часови ќе биде сметано како повреда на работните обврски и задачи.  

 

Оправдано отсуство од работа е отсуството во деновите на празници на Република 

Македонија, кои што се определени како слободни денови од работа и за другите со закон 

определени слободни (неработни) денови, како и во слободните денови под условите кои ќе се 

утврдат со одлука на органите на управување на Универзитетот. 

 

Службените патувања треба да бидат поткрепени со: 

- покана за настанот од соодветната институција, или пријава за учество на одреден 

настан (конференција, семинар, симпозиум) проследена со доказ за прифатен труд, 

апстракт, постер и сл). 

- писмено барање до деканот на единицата во кое ќе биде наведена причината за 

службено патување, и од кои средства ќе биде покриено истото. Деканот дава 

согласност и одредува кој ќе ги покрие наставните обврски на наставникот или 

соработникот за време на отсуството. Согласноста од деканот се проследува до 

Ректоратот.   

- Службеното патување го одобрува Ректорот на Универзитетот со Одлука за службено 

патување. 

- Лицето кое ќе патува е должно да пополни патен налог кој по реализацијата на 

патувањето пополнет заедно со останатите документи го доставува до сметководсвтото 

на Универзитетот. 

 

Право на вршење дејност во друга високообразовна установа 

Наставниците вработени на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје може да вршат 

високообразовна дејност во единица на друг универзитет, односно самостојна висока стручна 

школа во звањето во кое се избрани на иста или сродна наставно-научна, односно уметничка 

област, врз основа на дадена согласност од сенатот на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје по 

претходно мислење на наставнонаучниот совет на единицата на универзитетот. 

 

Неоправданото отсуство од работа, како и заминувањето од работа пред извршување на 

работните обврски се смета за сторена повреда на работниот ред и дисциплина што повлекува 

изрекување соодветна мерка согласно Законот за работните односи или поведување соодветна 

постапка согласно Законот за високото образование.  

 

Со укажувањето да се запознаат и информираат сите наставници и соработници а истото 

да се истакне на огласна табла. 

 

 

 

 

              Универзитет „Мајка Тереза“ во Скопје                

                                                                                              Ректор, 

 

                                                                                              Проф. д-р Азиз Положани с.р. 

 


