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Врз основа на член 94 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.82/2018), Универзитетскиот сенат, на седницата одржана на 26.11.2019 година, го
донесе следниот:

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА РАСПРЕДЕЛБА НА ДЕЛ ОД
СРЕДСТВАТА СТЕКНАТИ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈА И КОФИНАНСИРАЊЕ НА
ТРОШОЦИТЕ ЗА СТУДИРАЊЕ НА ЕДИНИЦИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „МАЈКА
ТЕРЕЗА“ ВО СКОПЈЕ
ЧЛЕН 1
Кај Правилникот за начинот и условите на распределба на дел од средствата стекнати од
партиципација и кофинансирање на трошоците за студирање на единиците на Универзитетот
„Мајка Тереза“ во Скопје, во членот 12 се менува и гласи:
„Рецензентската комисија е составена од три члена, од кои:
- Еден член избира сенатот од своите редови
- Еден член избира сенатот од редовите на преофесорите на Универзитетот и
- Ректорот е член по функција а истовремено е и претседател на Рецензентската комисија
Членовите на рецензентската комисија се избираат од редот на професорите, најмалку по еден од
секое научно поле за кое има студиски програми на универзитетот или од сродно поле.
Во случај ако за одредена област нема соодветен професор од Универзитетот, може да се ангажира
и од друг универзитет од Република Северна Македонија или надвор од неа.
Условите за член на Рецензентска комисија се исти како и условите за раководител на проект.
ЧЛЕН 2
Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето.
ЧЛЕН 3
Се задолжува Секторот за општи и правни работи да да изготви пречистен текст на Правилникот
за начинот и условите на распределба на дел од средствата стекнати од партиципација и
кофинансирање на трошоците за студирање на единиците на Универзитетот „Мајка Тереза“ во
Скопје.

Претседател на сенат/ Kryetar i senatit,
Prof. inor. dr. Blerim Saiti d.v.

Врз основа на член 94 од Законот за високото образование („Службен весник на Република
Македонија“ бр.82/2018), Универзитетскиот сенат, на седницата одржана на 26.11.2019 година, го
донесе следниот:
ПРАВИЛНИК
за начинот и условите на распределба на дел од средствата стекнати од партиципација и
кофинансирање на трошоците за студирање на единиците на
Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
Општи одредби
Член 1
Со овој Правилник се утврдува начинот и условите на распределба на дел од средствата
стекнати од партиципација и кофинансирање на трошоците за студирање на факултетите на
Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје (во натамошниот текст: Универзитетот).
Употреба на средствата по намени
Член 2
Средствата од остварените приходи од партиципации и кофинансирање на трошоците за
студирање што ги стекнуваат единиците при Универзитетот од прв циклус на студии, во висина од
40% можат соодветно да се употребуваат и за следниве намени:
• фундаментални и применети истражувања ;
• осовременување на научноистражувачката инфраструктура;
• оспособување усовршување на кадрите за научноистражувачка работа;
• инвестиции и инвестиционо одржување;
• конкурси за финансирање од страна на универзитот;
• трошоци за студиски престој на соработници асистенти кои имаат обврска да остварат еден
студиски престој во траење од еден до три месеци;
• научноистражувачки проекти.
Утврдување на намената
Член 3
Фундаменталните, применетите истражувања и други активности во функција на
унапредување на наставата, опфаќаат: расходи за материјали, реагенси и сл., опрема и
инструменти набавени за конкретното истражување, расходи за посета на терен односно теренска
настава (патни, дневни, сместување и трошоци за превоз при организирање на теренска настава,
студентски собири и натпревари, организирање на конференции), навабка на опрема и инструменти,
тековно одржување на објектите, софтвер и друга опрема, индиректни расходи за истражувањето
(вода, струја, греење, пошта, ПТТ, мобилни услуги), канцелариски материјали, наставно образовни
материјали, средства за хигиена, расходи за сертификација, акредитација и лиценци, надоместоци за
демонстратори, лаборанти и надворешни предавачи надоместоци на надворешни истражувачи,
надоместоци за главниот истражувач и членовите на тимот, престој на странски научни истражувачи
(патни расходи, сместување, надоместок), објавување на резултатите од фундаменталните и
применети истражувања во форма на трудови во научни книги и научни списанија, заштита на
правата од интелектуална сопственост и др. расходи поврзани со истражувањата.

Висината на средствата за активностите од став 1 од овој член, се определуваат со согласно
расположивите средства во Програмата наметени за оваа цел, за што посебна одлука донесува
Ректорската управа.
Член 4
Осовременувањето на научноистражувачката инфраструктура опфаќа: расходи за
опремување на лаборатории, центри, библиотеки, издавање и набавка на литература и стручни
списанија, надоместоци за ангажирање на визитинг професори од земјата и странство, афирмирани
научници и стручњаци од практиката од областите што ги покриваат единиците при Универзитетот,
членарини во меѓународни организации, како и расходи за осовременување на наставно образовниот
процес што опфаќаат надоместоци за објавување на трудови во странски научни списанија со фактор
на влијание.
Висината на средствата за активностите од став 1 од овој член, се определуваат со согласно
расположивите средства во Програмата наметени за оваа цел, за што посебна одлука донесува
Ректорската управа.
Член 5
Оспособувањето и усовршувањето на кадрите за научноистражувачка работа опфаќа:
расходи за учество на домашни истражувачи (наставно-научни и соработнички кадри и студенти) на
научни собири во земјата и во странство и организирање научни собири од национален и меѓу
народен карактер во Република Македонија, како и докторски семинари, конференции и
работилници од истражувачка практика.
Расходите за учество на домашните истражувачи на симпозиуми, семинари и конференции од
национален и меѓународен карактер опфаќаат котизација, патни расходи, сместување, дневници и др.
расходи поврзани со патувањето.
Расходите за организирање научни собири од национален и меѓународен карактер во
Република Македонија опфаќаат материјални расходи за изнајмување на простор, подготовка на
материјали, надоместоци на предавачите од странство, преводи на материјали, ангажирање на
преведувачи и други расходи поврзани со организацијата.
Висината на средствата за активностите од став 1, 2 и 3 од овој член, се определуваат со
согласно расположивите средства во Програмата наметени за оваа цел, за што поебна одлука
донесува Ректорската управа.
Член 6
Инвестициите и инвестиционото одржување опфаќаат: расходи за информатичка
технологија, опремување на училници, амфитеатри, лаборатории, центри. библиотеки, изградба и
реконструкција на градежните објекти и слично.
Висината на средствата за активностите од став 1 од овој член, се определуваат со согласно
расположивите средства во Програмата наметени за оваа цел, за што поебна одлука донесува
Ректорската управа.
Член 7
Конкурсите за финансирање од страна на универзитетот - опфаќаат расходи за
финансирање на разни активности од страна Универзитетот врз основа на објавен конкурс, како што
се: доделување стипендии на студенти, награди за најдобри студенти, награди за најдобар
професор/научник и сл., вклучувајќи ги и расходите за објавување на огласите.

Висината на средствата за активностите од став 1 од овој член, се определуваат со согласно
расположивите средства во Програмата наметени за оваа цел, за што поебна одлука донесува
Ректорската управа.
Член 8
Трошоците за студиски престој на соработници/асистенти во траење од еден до три
месеци се покриваат и од дел од средствата остварени од партиципација и кофинансирање доколку
престојот се остварува на еден од 100 рангирани универзитети согласно со Шангајската листа, US
News and Report и Times Higher Education Supplement-World Uniersity Ranking.
Висината на средствата за активностите од став 1 од овој член, се определуваат со согласно
расположивите средства во Програмата наметени за оваа цел, за што поебна одлука донесува
Ректорската управа.
Член 9
Научноистражувачки проекти опфаќаат расходи за материјали, реагенси и сл., опрема и
инструменти набавени за конкретниот научноистражувачки проект, надоместоци на надворешни
истражувачи, надоместоци за главниот истражувач и членовите на тимот, како и за објавувањето на
резултатите од научноистражувачкиот проект во форма на труд во домашни и странски научни книги
и научни списанија.
Вработените научноистражувачки работници, надворешни научноистражувачки работници,
студенти и вработени (редовни и вонредни професори, доценти, асистенти, доктори на науки –
истражувачи, студенти и вработени) имаат право на користење на средствата од остварените приходи
од партиципации и кофинансирање за финансирање на научно-истражувачки проект, поддршка на
веќе финансиран научно-истражувачки проект (национален, меѓународен, билатерален и др.) и за
финансирање на издавање на монографија чиј автор е редовен професор под услови и на начин
определен со овој Правилник и тоа:
- Финансиска поддршка до 180.000 денари (,,голем проект“) може да користи
истаржувачки тим којтреба да се состои од еден (1) редовен професор, еден (1) вонреден
професор, еден (1) доцент и двајца (2) студенти.
- Финансиска поддршка до 60.000 денари (,,мал проект“) може да користи истаржувачки
тим кој треба да се состои од еден (1) наставник (редовен професор, вонреден професор
или доцент) еден (1) соработник (асистент) и еден (1) студент.
- Финансиска подршка до 50.000 денари може да се користи за издавање на монографија од
страна на редовен професор на универизитетот
Начин и услови за користење на средствата
Член 10
Финансирањето на научно-истражувачки проект и финансиската поддршка на веќе
финансиран проект се реализира со поднесување на барање за поддршка од страна на раководителот
на проектот до Ректорската управа на Универзитетот, а по предходно добиено позитивно мислење од
страна на ННС на соодветниот факултет.
Ректорската управа донесува Одлука за прифаќање на предлог проектот
Член 11
На поединечните одлуки донесени од Ректорската управа на Универзитетот за прифаќање и
за финансирање на научните проекти и одлуките за доделување на финансиска поддршка на веќе
финансираните проекти од други извори, согласност дава Универзитетскиот сенат, врз основа на
позитивно мислење од страна на Рецензентска комисија.
После позитивната рецензија, Сенатот донесува Одлука за прифаќање на
научноистражувачкиот проект.

Член 12
„Рецензентската комисија е составена од три члена, од кои:
- Еден член избира сенатот од своите редови
- Еден член избира сенатот од редовите на преофесорите на Универзитетот и
- Ректорот е член по функција а истовремено е и претседател на Рецензентската
комисија
Членовите на рецензентската комисија се избираат од редот на професорите, најмалку по
еден од секое научно поле за кое има студиски програми на универзитетот или од сродно поле.
Во случај ако за одредена област нема соодветен професор од Универзитетот, може да се
ангажира и од друг универзитет од Република Северна Македонија или надвор од неа.
Условите за член на Рецензентска комисија се исти како и условите за раководител на
проект“.
Член 13
Висината на одобрените финансиски средства за финансирање на научно-истражувачки
проект не може да изнесува повеќе од 180.000 денари годишно (за ,,голем проект“), а времето за
финансирање на проектот е 2 (две) години, со можност под одредени услови предвидени со овој
правилник за продолжување за уште 1 (една) година.
Висината на одобрените финансиски средства за финансирање на научно-истражувачки
проект не може да изнесува повеќе од 60.000 денари годишно (за ,,мал проект“), а времето за
финансирање на проектот е една годинa, со можност под одредени услови предвидени со овој
правилник за продолжување за уште 1 (една) година.
Доколку во научно-истражувачки проект се користи лабораторија, се одобруваат
дополнителни финансиски средства кои не може да изнесуваат повеќе од 100.000 денари за целиот
научно-истражувачки проект и тие се користат наменски за хемикалии или за ситен лабораториски
инвентар, за лиценци за софтверски пакет и за нагледни средства.
Годишниот буџет на научно-истражувачки проект се распоредува по соодветни преддефинирани ставки според кои се трошат одобрените финансиски средства.
Во предложениот проект не смее да се користат средства од други извори на финансирање.
Раководителот на проектот доставува изјава со која потврдува дека во предложениот проект
не се користат средства од други извори на финансирање.
Член 14
Висината на одобрените финансиски средства за поддршка на веќе финансиран научноистражувачки проект од други извори не може да биде поголема од 100.000 денари за еден проект.
Доделените средства од став 1 од овој член може да се користат само за набавка на научноистражувачка опрема.
Член 15
Висината на одобрените финансиски средства за финансирање на издавање на монографија
чиј автор е професор ќе биде најмногу до 50.000 денари.
Овие средства може да се користат само за покривање на трошоците за издавање и промоција на
монографијата.
Финансирањето на монографијата го одобрува Сенатот по предходно позитивно мислење на
Рецензентската комисија.
Рецензентската комисија ја назначува Сенатот по предлог на ректорот. Рецензентската
комисија е составена од три члена од који двајца се истакнати професори од соодветното поле,
надвор од Универзитетот „Мајка Тереза“.

Барањето за финансирање до Ректорската управа на Универзитетот може да се поднесува во текот на
целата година.
Член 16
За користење на средства стекнати од партиципација и кофинансирање корисниците на
средствата (научно-истражувачките работници) склучуваат договор со Универзитетот.
Со договорот се утврдува начинот на користење на средствата и начинот на презентација на
научните резултати како основен елемент за оправдување на искористените средства.
Раководители на научно-истражувачки проекти
Член 17
Апликации за финансирање на научно-истражувачки проекти до Ректорската управа на
Универзитетот може да поднесат само научно-истражувачки работници кои го исполнуваат условот
за раководител на научно-истражувачки проект.
Член 18
Раководител на научно-истражувачки проект кој има аплицирано за финансиска поддршка до
180.000 денари (,,голем проект“) може да биде научно-истражувачки работник кој е вработен на
Универзитетот со звање редовен или вонреден професор и кој во последните пет години има објавено
како автор или коавтор најмалку три научни публикации во стручни списанија кои се наоѓаат на
меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science citation index), односно Scopus.
Раководител на проект кој има аплицирано за финансиска поддршка до 180.000 денари
(,,голем проект“) може да биде вработен на Универзитетот со звање редовен или вонреден професор
од областа на уметноста и кој во последните пет години има учество на најмалку три меѓународни
уметнички настани.
Доколку во научно-истражувачки проект се користи лабораторија, се одобруваат
дополнителни финансиски средства кои не може да изнесуваат повеќе од 100.000,- денари за целиот
научно-истражувачки проект и тие се користат наменски за хемикалии или за ситен лабораториски
инвентар, за лиценци за софтверски пакет и за нагледни средства.
Раководител на научно-истражувачки проект кој има аплицирано за финансиска поддршка до 60.000
денари (,,мал проект“) може да биде и научно-истражувачки работник кој е вработен на
Универзитетот со звање редовен професор, вонреден професор или доцент и кој во последните пет
години има објавено како автор или коавтор најмалку три научни публикации во референтна научна
публикација како Еbsco, Emerald, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank,
PubMed и Google scholar.
Член 19
Научно-истражувачки работник може да биде раководител само на еден научноистражувачки проект и учесник само уште на еден проект, односно научно-истражувачки работник
може да биде учесник во 2 (два) тековни научно-истражувачки проекти.
Научноистражувачки работник може да биде раководител на научноистражувачки проект, со
истражувачки тим составен од наставници, соработници и студенти на прв или втор циклус на
студии.
За позитивно завршен научноистражувачки проект од овој член кој е финансиран со средства
стекнати од партиципација и кофинансирање ќе се смета само оној проект кој за време на траењето
на проектот има објавено најмалку една публикација во меѓународно признатата листа СЦИ (SCI Science citation index) за ,,голем проект“, односно Scopus или во референтна научна публикација како
Еbsco, Emerald, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank и PubMed и Google
scholar за ,,мал проект“ .

Научно-истражувачки проект
Член 20
Барање за финансирање на научно-истражувачки проект до Ректорската Управа на
Универзитетот се доставува со посебни формулари кои се составен дел на овој Правилник.
Во научно-истражувачкиот проект основни елементи се:
- наслов на проектот;
- главен истражувач и истражувачки тим на проектот;
- научно подрачје, поле и област на проектот;
- вид на истражувањето (фундаментално, развојно, применето)
- други институции – учесници во истражувањето;
- траење;
- цена на чинење на проектот и
- одлука од наставно-научниот совет на соодветната единица на Универзитетот за
прифаќање на научно-истражувачкиот проект.
Член 21
Научно-истражувачки проект може да се поднесува од сите научни полиња и области кои се
застапени во рамките на научно-истражувачкиот процес на Универзитетот.
Научно-истражувачкиот проект треба да ги исполнува следните критериуми:
- релевантност на проектот во однос на утврдените цели;
- оригиналност на целите и содржината на истражувањето;
- веројатност во постигнување на очекуваните резултати;
- компетентност на главниот истражувач и предложениот истражувачки тим;
- вклученост и оспособување на млади научно-истражувачки кадри;
- веројатност за реална примена на резултатите во практиката;
- исполнетост на материјално-техничките и други инфраструктурни услови за реализација на
проектот;
- реалност на планираното време за реализација на проектот и
- реалност на финансиските средства за реализација на проектот.
Начин на прифаќање на научно-истражувачки проект за финансирање и давање на
финансиска поддршка на веќе финансиран проект
Член 22
Финансиска поддршка на веќе финансиран проект се добива на начин утврден во член 10 и 11
од овој Правилник
Член 23
Во случај кога поднесените апликации за научно-истражувачки проекти (голем проект и мал
проект) и поднесените барања за финансиска поддршка на веќе финансираните проекти ги
надминуваат предвидените средства, тогаш се изготвува ранг-листа на истражувачкиот тим на
проектот врз основа на бројот на бодовите добиени од збирот на нивните публикации објавени во
последните пет години во стручни списанија кои се наоѓаат на меѓународно признатата листа СЦИ
(SCI - Science citation index), односно Scopus.
Бројот на бодовите се пресметува како збирна сума од сите поединечни бодови на учесниците
во проектот.

Ако повеќе автори од истражувачкиот тим се наоѓаат на една публикација, тогаш бројот на
бодовите добиени од збирот на нивните публикации, од став 1 и став 2 од овој член, се засметува
само еднаш, за ранг листата на истражувачкиот тим.
Листата на објавени публикации врз чија основа се изготвува ранг-листа на истражувачкиот
тим на проектот, се зема од листата на публикации кои се наоѓаат во Репозиториумот на
Универзитетот објавен на веб-страницата, освен за членовите на истражувачкиот тим кои не се во
редовен работен однос на Универзитетот.
Начин на презентација на добиените резултати од научно-истражувачкиот проект и начин на
оправдување на искористените средства
Член 24
За секој одобрен научно-истражувачки проект од Ректорската управа и Сенатот на
Универзитетот, истражувачкиот тим мора да изготви посебна веб-страница за проектот на
соодветната катедра, оддел на единицата на Универзитетот.
Член 25
За позитивно завршен научно-истражувачки проект („голем проект“) кој е финансиран од
средства стекнати од партиципација и кофинансирање ќе се смета само оној проект кој за време на
траењето на проектот има објавено најмалку една публикација за една година во стручни списанија
кои се наоѓаат на меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science citation index) или Scopus
односно објавено најмалку две публикации за две години, до завршување на проектот во стручни
списанија кои се наоѓаат на меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science citation index) или
Scopus, а за проектите од областа на уметноста да достават информација за учество на меѓународни
уметнички настани.
За позитивно завршен научно-истражувачки проект („мал проект“) кој е финансиран од
средства стекнати од партиципација и кофинансирање ќе се смета само оној проект кој за време на
траењето на проектот има објавено најмалку една публикација за една година во референтна научна
публикација како Еbsco, Emerald, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank и
PubMed, односно објавено најмалку две публикации за две години, до завршување на проектот во
референтна научна публикација како Еbsco, Emerald, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago
Journal Rank, PubMed и Google scholar.
Од секој финансиран научно-истражувачки проект треба да произлезе најмалку еден
студентски труд кој треба да биде презентиран на соодветен студенстки научно-истражувачки собир
за што учесниците во проектот добиваат соодветен сертификат.
Најдоцна по истекот на 6 (шест) месеци по завршување на проектот, се утврдува дали е
исполнета обврската од став 1 од овој член, односно дали се објавени или се прифатени публикации
за објавување.
Доколку учесниците во научно-истражувачкиот проект имаат објавено повеќе од една
публикација за една година во стручни списанија кои се наоѓаат на меѓународно признатата листа
СЦИ (SCI - Science citation index) или Scopus, имаат право да го продолжат проектот и во наредната
година, односно проектот може да се продолжи за уште 1 (една) година и да трае и да се финансира
максимум три години.
Член 26
За секој одобрен научно-истражувачки проект, на почетокот на реализација на проектот се
исплатува до 30% од вкупната одобрена сума за проектот, додека останатиот дел на средствата ќе се

исплати по усвојување на одлуката за позитивно завршен научно-истражувачки проект од страна на
Ректорската управа на Универзитетот.
Исплатата ќе се изврши на лица и за други активности предвидени со проектот согласно
предложениот финансики план на проектот.
Член 27
Доколку редовно вработените научно-истражувачки работници – корисници на средства стекнати од
партиципација и кофинансирање за „голем проект“ не објават најмалку една публикација за една
година во стручни списанија кои се наоѓаат на меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science
citation index) или Scopus, а имаат објавено труд во меѓународно списание, истите солидарно имаат
обврска половина од финансиските средства добиени по проектот да ги вратат на Универзитетот
Доколку редовно вработените научно-истражувачки работници - корисници на средства
стекнати од партиципација и кофинансирање за „мал проект“ не објават најмалку една публикација
за една година во стручни списанија кои се наоѓаат на меѓународно признатата листа СЦИ (SCI Science citation index) или Scopus и немаат објавено труд во референтна научна публикација како
Еbsco, Emerald, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank, PubMed и Google
scholar, истите солидарно имаат обврска целата сума од финансиските средства добиени по проектот
да ги вратат на Универзитетот.
Паричните средства од став 1 и став 2 од овој член се враќаат на Универзитетот од нивната
апликативна дејност или од платата во текот на наредниот период по завршување на проектот.
Учесниците во научно-истражувачкиот проект од ставот 1 од овој член не може да конкурираат за
користење на средствата стекнати од партиципација и кофинансирање на Универзитетот во период
од 2 (две) години.
Учесниците во научно-истражувачкиот проект од ставот 2 од овој не може да конкурираат за
користење на средствата стекнати од партиципација и кофинансирање на Универзитетот во период
од 3 (три) години.
Член 28
Завршниот извештај од научно-истражувачкиот проект се предава до први декември а во
текот на годината може да се организира јавна презентација на која ќе бидат презентирани
резултатите од научно-истражувачкиот проект.
Завршниот извештај потпишан од сите учесници во проектот се изготвува во 3 (три)
примероци.
Доколку се организира јавна презентација, таа се одржува на единицата на Универзитетот.
Член 29
Ректорската управа на предлог на Наставно научниот совет на единицата донесува одлука за
прифаќање на позитивно завршен научно-истражувачки проект.
Составен дел на одлуката од став 1 од овој член се: завршниот извештај од научноистражувачкиот проект и копии од објавените публикаци во стручни списанија кои се наоѓаат на
меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science citation index) или Scopus, односно во референтна
научна публикација како Еbsco, Emerald, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal
Rank и PubMed.
Член 30
Правните и административните работи кои произлегуваат од одредбите на овој Правилник ќе ги води
генералниот секретар.
Правните и административните работи вработените од став 1 од овој член ќе ги водат во согласност
со одредбите и обрасците кои се составен дел на овој Правилник и позитивните законски прописи во
Република Македонија како и правилата за архивско работење на Универзитетот.

Член 31
Финансиско-сметководствените работи кои произлегуваат од одредбите на овој Правилник ќе ги
води Секторот за сметководствено и финансиско работење.
Финансиско-сметководствените работи кои произлегуваат од одредбите на овој Правилник ќе се
водат во согласност со одредбите и обрасците кои се составен дел на овој Правилник и позитивните
законски прописи за водење на сметководство за единките корисници на средства од буџетот, со
примена на системот за трезорско работење.
Заеднички одредби
Член 32
Деканатската управа на секоја од единиците секоја година донесува предлог-програма за
распределба на средствата според намените утврдени во членот 2 од овој Правилник, и предлогот го
доставува на разгледување и усвојување до Ректорската управа на Универзитетот, за што ќе биде
донесена посебна Одлука.
Одлуката заедно со предлозите од единиците се доставуваат до Сенатот на Универзитетот кој
носи годишна Програма на ниво на Универзитет.
Член 33
Структурата на намените во предлог Програмата од став 1 на претходниот член единиците
при Универзитетот ќе ја утврдуваат во зависност од сопствените приоритети во тековната година и
спецификите на научното подрачје на кое припаѓа единицата на Универзитетот.
Член 34
Деканатската управа на секоја единица во тековната година до Ректорската Управа во
електронска и печатена форма треба да достави извештај за реализираната распределба на дел од
средствата стекнати од партиципација и кофинансирање на трошоците за студирање за претходната
година.
За вистинитоста на податоците во извештајот е одговорен деканот на Факултетот/единицата.
Член 35
Сублимираниот извештај на ниво на Универзитет го утврдува Ректорската управа, а
Универзитетскиот сенат го усвојува.
Член 36
Универзитетот е должен во својата сметководствена евиденција да обезбедат аналитички
податоци за приходите остварени од партиципации и кофинансирање по одделни циклуси и
расходите што се покриваат од овие средства.
Преодни и завршни одредби
Член 37
Образецот за изготвување на извештајот од членот 34 е составен дел на овој Правилник.
Член 38
Со денот на влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за
распределба на дел од средствата стекнати од партиципација и кофинансирање на трошоците за
студирање на Факултетите на Универзитетот „Мајка Тереза“ број 0201-1562/1 од 26.12.2018 година.

Член 39
Во овој Правилник вметната е измената на Правилникот број 0201-540/2 од 26.11.2019
година.
Член 40
Овој Правилник влегува во сила на денот на донесувањето.

Претседател на Сенат / Kryetar i Senatit,
Prof. Inor. Dr. Blerim Saiti d.v.

ИЗВЕШТАЈ

за реализираната распределба на дел од средствата стекнати од партиципација и
кофинансирање на трошоците за студирање на единиците на Универзитетот „Мајка Тереза“ бо
Скопје
_______________________________________________
Ред.
Поединечен Збирен Основ за
бр
Конто
износ
Износ
исплата
1
1.
2.
3.
4.

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
6.
6.1
6.2
6.3
6.3

2
Вкупно
остварени
приходи
партиципации и кофинансирање
(ред 2+ ред 3)
Приходи од партиципации

3
од

723

Приходи од кофинансирање
723
40% од приходите од партиципации и
кофинансирање (ред 1*40%)
Вкупно расходи (5+6+7+8+9+10+11)
Фундаментални и Применети
истражувања
Посета на терен, надомест на патни
расходи и расходи за сместување на420
странски научни истражувачи
Индиректни расходи (струја, вода,
421
греење)
Материјали и реагенси
423
Тековно одржување на опремата
424
Надоместоци за истражувачите
425
(домашни и странски)
Објавување на резултатите
425
Расходи за сертификација, акредитација
426
и лиценци
Набавка на опрема и инструменти
480
Осовременување
на
научноистражувачката
инфраструктура
Литература и стручни списанија
423
Надоместоци за визитен-професори,
афирмирани научници , стручњаци од 425
практиката и уметници
Објавување на трудови во странски
425
научни списанија со фактор на влијание
Членарини во меѓународни организации426

4

5

6

6.4

Опремување на лаборатории, центри,
480
библиотеки

Ред.
бр
1

2

Конто Поединечен
износ

Збирен
Износ

Основ за
исплата

3

5

6

8.1

Оспособување
усовршување
на
кадрите
за
научноистражувачка
работа
Учество н а домашни истражувачи на
научни собири во земјата а и во420
странство
Организирање на научни собири од
национален и меѓународен карактер во 426
РМ
Инвестиции
п
инвестиционо
одржување
Опрема
480

8.2

Реконструкција на објекти

9.

Научноистражувачки проекти

9.1

9.5

Расходи за посета на терен
420
Индиректни расходи (струја, вода,
421
греење)
Материјали и реагенси
423
Тековно одржување на објектите и
424
опремата
Надоместоци за истражувачите
425

9.6

Објавување на резултатите

9.7

Опрема и инструменти
480
Конкурси за финансирање од страна
на универзитетите
Доделени стипендии и награди за
464
студентите
Награди за наставници/научници
464

7.

7.1

7.2
8.

9.2
9.3
9.4

10.
10.1
10.2
10.3

11.

11.1
11.2
11.3

Расходи за објавување на огласите
Трошоци за студиски престој на
соработници/асистенти кои имаат
обврска да остварат еден студиски
престој во траење од еден до три
месеци

481

425

464

4

Врз основа на член 94 од Законот за високото
образование („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 82/18), Сенатот на Универзитетот
„Мајка Тереза“ во Скопје, на седницата одржана
на 24.12.2019 година, го донесе следниот:
ПРАВИЛНИК
ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ
НА
ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА
ПЛАТИТЕ
И
НАДОМЕСТОЦИТЕ
НА
ВРАБОТЕНИТЕ
НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ
„МАЈКА ТЕРЕЗА“ ВО СКОПЈЕ
Член 1
Со овој Правилник кај Правилникот за утврдување
на платите и надоместоците на вработените на
Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, во член
13 став 3, табеларниот преглед се менува во делот
како што следи:
Ред.
Бр.
6.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Звање
/
работно
место
Лаборант
Помлад референт
Хигиеничар
Ложач
Градинар
Хаусмајстор
Чувар
Портир
Возач
Курир

Бодови
135.46
135.46
135.46
135.46
135.46
135.46
135.46
135.46
135.46
135.46

Në bazë të nenit 94 të Ligjit për Arsimin e
Lartë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” numër 82/18), Senati i
Universitetit “Nënë Tereza” në shkup, në
mbledhjen e mbajtur me datë 24.12.2019, solli
këtë:
RREGULLORE PËR NDRYSHIMIN E
RREGULLORES PËR PËRCAKTIMIN E
RROGAVE DHE KOMPENSIMEVE TË
TË PUNËSUARVE NË UNIVERSITETIN
“NËNË TEREZA” NË SHKUP
Neni 1
Me këtë Rregullore te Rregullorja për
përcaktimin e rrogave dhe kompensimeve të
punësuarve në Universitetin “Nënë Tereza” në
Shkup, në nenin 13 pargrafi 3, pasqyra
tabelare ndryshohet në pjesën siç vijon:
Nr.
Rend.
6.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Thirrja/Vendi i
punës
Laborant
Referent i ri
Pastrues
Zjarrmëtar
Kopshtar
Mjeshtër shtëpiak
Rojtar
Portier
Shofer
Korrier

Pikët
135.46
135.46
135.46
135.46
135.46
135.46
135.46
135.46
135.46
135.46

Член 2
Овој Правилник влегува во сила со денот на Neni 2
донесувањето.
Kjo rregullore hyn në fuqi, ditën e sjelljes së
saj.

Претседател на сенат/Kryetar i Senatit
Prof. Inor. Dr. Blerim Saiti d.v.
Изработил/Punoi: A.Xh

RAPORT PËR PUNËN E REKTORIT NË PERIUDHËN PRILL 2018 TETOR 2019
Në perputhje me Programin e punës që kam prezantuar gjatë zgjedhjes Rektor i Universitetit
,, Nënë Tereza’’.në Shkup UNT’] dhe në përgjigje të obligimit për të prezantuar aktivitetet e realizuara
gjatë periudhës 2018/2019 po u prezantoj në vija të shkurta aktivitetet e realizuara gjatë kësaj periudhe .
Kuptohet që të gjitha këto aktivitet nuk janë realizuar si aktivitete personale, por ato kanë qenë rrezultat I
bashkëpunimit dhe kontributit të kolegëve të rektoratit, pedagogëve të UNT-së dhe stafit administrativ,
përçka unë gjej rastin t’u falënderoj.
Në vijim do të prezentoj në mënyre taksative aktivitetet të ndara në fusha përkatëse me qellim
evidentimin më të lehtë dhe më transparent të cdo aktiviteti.
U realizua dhe u përshtat Statusi i Universitetit me Ligjin e ri për arsimin e lartë.
Pas miratimit të statutit nga ana e Kuvendit të RMV-së, filluam edhe analizat për konslodimin e organeve
të përhershme të Universitetit. Këtë e bëmë në Qershor te vitit 2019, ku zgjodhëm dekanët e Fakulteteve,
prorektorët dhe kryetarin e Senatit të UNT-së,në përputhje me Ligjin e ri të arsimit të lartë dhe Statutin e
ri të UNT.
Me sukses u realizuan ndryshimet e akteve të brendshme të Universitetit,në perputhje me Ligjin e ri për
arsimin e lartë,të sjellur në maj të vitit 2018.
Sa i perket numrit të studentëve të regjistruar
Në vitin akademik 2016/2017 janë regjistruar 218 studentë.
Në vitin akademik 2017/2018 janë regjistruar 492 studentë.
Në vitin akademik 2018/2019 janë regjistruar 656 studentë.
Në vitin akademik 2019/2020 janë regjistruar 651 studentë.
Gjithsej kemi resgjistruar 2017 studentë për këto 4 vite akademike.
Në lidhje me akreditimet e programeve studentore
Të akredituara janë 24 programe studimore në 5 fakultete.Në periudhen 2018-2019 janë akredituar
programet studimore ne vijim:Në Fakuktetin e shkencave teknike , programi studimor Doganë ,
shpedicion dhe sigurim (4 vjeçar), në Fakultetin e shkencave teknologjike , programi studimor
Agroinxheneri (3 vjeçar )dhe Tekstil,dizajn dhe modelim (3 vjecar),në Fakultetin e shekencave sociale ,
program studimor Punë dhe politikë sociale (4 vjeçar),Fakulteti I informatikes , programi studimor
Programim i aplikuar (3 vjecar)
Numri i programeve pastdiplomike të akredituara :
1 vjeçare : 6 programe studimore( Inxhinieri ekonomike dhe menaxhment, Inxhinieri e transportit dhe
komunikacionit, Media dhe komunikim ndërkulturor, Sport dhe shkenca sportive, Punë sociale dhe
politikë sociale, Matematikë-informatikë për mësimdhënie).

2 vjeçare :6 programe studimore (Inxhinieri e transportit dhe komunikacionit,studime evropjane dhe
marrëdhënie ndërkombëtar,Inxhinieri softuerike e aplikuar (gjuhë shqipe,gjuhe maqedonase),Inxhinieri
softuerike e aplikuar (gjuhë angleze),Matematikl-informatikë për mësimdhënie , Arkitekturë dhe
dizajn,Ndertimtari –konstruktive).
Numri I studenteve per vitin akademik 2018/2019 : 42 student
Numri I studenteve per vitin akademik 2019/2020 :24 student
Departamenti për marrëdhënie ndërkombtare gjatë kësaj periudhe ka nënshkruar 25 marrëveshje
bashkëpunimime universitet të nivel kombëtar dhe ndërkombëtar,përfshirë edhe marrëveshjet në kuadër
tëprogramit Erasmus +.Është implementuar me sukses projekti për mobilitet të studentëve dhe stafit
2018/2019, në kuader te programit Erasmus +,komponenta KA103. Janë realizuar 10 mobilitete të
studenteve dhe 5 të stafit akademik në Universitete ndërkombëtare. Gjatë kësaj periudhe 2 studentë nga
Letonia kanë reakizuar punë praktike në departamentin per Marrëdhenie Ndërkombëtare,po ashtu në
kuadër të programit Erasmus+.
Për periudhen 2019-21, nga agjencia kombëtare për projekte Evropiane dhe mobilitet, kemi fituar
projektin e radhes Erasmus+,komponenta Ka103, ku parashihet realizimi I 10 bursave për shkëmbim
studentor,10 bursa për shkëmbim të stafit dhe 5 bursa për punë praktike.
Në kuadër te Zyrës për Karrierë dhe NDërmarsi, kemi aritur të shënojmë progress në bashkpunim si
me ndërmarjet publike ashtu edhe me kompanitë private dhe organizatat joqeveritare.
Në këtë drejtim deri më tani janë nënshkruar 39 ( tridhjet e nëntë) memorandum apo marrëveshje
bashkëpunimi. Me të gjitha këto institucione ka filluar bashkëpunim në disa nivele ku vlenë të theksohet
bashkëpunimi në sferën e aftësimit te studentëve në aspektin praktik duke u mundësuar realizimin e
mësimit praktit në hapsirat dhe me ndihmën e kompanive partnere.
Në suaza të Parkut Teknologjik në periudhen e raportimit është zhvilluar një conference shkencore si
dhe 12 trajnime profesionale të dedikuara për student.Po ashtu është arritur bashkëpunim me Fondacionin
Albizi për të krijuar një projekt të përbashkët që ka për qëllim zhvillimin dhe avancimin e inovacioneve
teknike dhe teknologjike tek studentët tanë perms krijimit të një HUB-I të përbashkët ku do të zhvillohen
trajnime,mentorime dhe avancim të ideve nga ana e studentëve.Në kuadër të partneritetit Univerziteti
‘’ Nënë Tereza‘’në shkup ka lënë në dispozicion hapësira të përshtatshme me afër 70m2 ndërsa
Fondacioni Albiyi ka marrë përsipër pajisjen dhe përshtatjen e këtyre hapsirave.Së shpejti pritetr që të
bëhet hapja zyrtare dhe të filloj edhe me trajnimet dhe aktivitetet sipas planit vjeotrë.
Numri i Personelit akademik dhe administrative deri tani është,17 të punësuar si staf Akademik, 30 të
punësuar si staf Administrativ dhe ka konkurse ne vijim.
Gjatë këtij viti akademik janë zhvilluar një sere konferencash dhe atë:
1.Ndërmarrësia –sfida e univerziteteve bashkëkohore (PTUNT) 28,03,2019
Prezantues :25, nga Maqedonia e Veriut, Kosova.
Pjesëmarës:80
2.Migration,mobilitz and social welfare in context of Euro –Atlntic Integration, 10-11 Maj 2019

Prezantues :23, nga Maqedonia e Veriut ,Kosova, shqipëria, Austria, Gjermania, Spanja etj.
Pjesëmarës :88
U zhvilluan tema aktuale mbi migrimin e të rinjëve ,brain drain,trajnim i refugjatëve etj.
3.Towards Sustainable Development -25 Tetor 2019
Prezentues:68 nga Maqedonia e Veriut,Kosova,shqipëria,Italia,Japonia etj.
Pjesëmarës:120
Në përfundim të konferencës u nënshkrua marrëveshje për bashkëpunim në mes Universitetit ‘’nënë
Terez‘’ në Shkup dhe Universitetit të Sassarit në Itali për themelimin e programs së përbashkët për
studime të ciklit të dztë- Master in Migration Management.
4.Interkulturatizmi, 08.11.2019
Prezantues:14 nga Maqedonia e Veriut,Kosova,Shqiperia.
Pjesëmarës:30
5.Trajnimi për bioinformatikë, 11 Nëntor-15 Nëntor 2019
Trajnues:Prof.Dr.Massimo Deligio, Itali.
Pjesmarës : 26 nga Universitetet e vendit (UNT,UT, UKIM, UGD), Klinikat universitare,spitale,Ministria
e Punëve të brendshme,laboratory etj.
Në lidhje me botimet, Universiteti ‘’Nënë Tereza ‘’ në Shkup ka vijuar edhe gjatë vitit 2019 me botimin
e Revistës ndërkombëtare shkencore ‘’South East European Journal of Sustainable Deveëopment‘’,si dhe
vëllimet e revistës shkencore ‘’ Book of abstract‘’ për vitin 2017 dhe ‘’Book of abstracts ‘’ për vitin
2018, ndërsa për vitin 2019 është në përpunim e sipër.
Universiteti njëashtu,botoi edhe numrin e dztëtë revistës ‘’ Interkultura2‘’,në të cilën botohen punimet e
prezentuara në Seminarin ndërkombëtar vjetor ‘’ Multikulturalizmi dhe interkulturalizmi‘’.
UNT gjatë këtij viti botoi tri libra, të profesorëve Rizvan Sulejmani “Globalizmi dhe identiteti shqiptar”,
Sunaj Raimi “Filozofia e muzikës në Greqinë antike” dhe librin e Mustafa Ibrahimit “Sociolonguistika”.
UNT edhe këtë vit ka ndarë mjete nga buxheti I vet, për kërkime shkencore si instrument motivues për
kërkmike shkencore plr pedagogë dhe studentët e UNT-së.
Duhet të ceket Vendimi dhe Rregullorja e UNT për shfrytëzimin e mjeteve nga buxheti I UNT për
kërkime shkencore si instrument motivues për kërkime shkencore për pedagog dhe studentet e
UNT.
Për shkak të rritjes së numrit të studentëve gjatë këtij viti, Universitet ‘’ Nënë Tereza‘’ në Shkup,me
fillimin e vitit të ri akademik ka shtuar kapacitetet hapësinore në të dz objektet ku përkohësisht realizohet
aktiviteti studentor (gjysme kati,ose 250m2 në objektin e sindikatave dhe pesë hapësira plotësuese në
objektin e SHF Kongresi i Manastirit.
Gjithashtu, në periudhën për të cilin është përpiluar ky raport,Universiteti ‘’ Nënë Tereza‘’në Shkup,në
prioritetet e tij e ka pasur furnizimin e laboratorëve me pajisje dhe instrumente laboratorike dhe ne këtë
vijë për nevojat e Fakutletit Teknologjik,drejtimi Dizajn u furnizuan e makina për qepe dhe pajisje tjera të

rëndësishme për realizimin e plotë të aktiviteteve strudimore për studentët e këtij drejtimi,por edhe
laboratorët dhe instrumente të tjera bio-kimike për nevojat e Fakultetit Teknologjik dhe Fakulteti Teknik
në përgjithësi. Të gjitha hapsësirat ku realizohet aktiviteti studentor janë të pajisura me laborator të
informatikës dhe në procedure e sipër është realizimi I furniyimit për krijimin e laboratorit për drejtimin e
Mediumeve.
Njëkohësisht , gjatë kësaj periudhe ,në drejtim të nivelimit të rrogave për të punësuarit në Universitet, u
intervenua ne shfrztëyimin e hapësirës së lejueshme ligjore nga llogaria vetanake dhe rrogat per stafin e
Universiteti u niveluan duke paguar të gjitha obligimet ligjore për të punësuar që burojnë nga rroga enga
llogaria vetanake dhe të njëjtat për këtëperiudhë u rritën në përgjithësipër rreth 15%(janar 2019-3,8%
rritje në total,shtator 2019-5% rritje nga llogaria buxhetore me vendim Qeverie,ose 3% rritje në total duke
filluar nga rroga e nëntorit 2019,sipas pëlqimit nga MPPS dhe MF.Ritja e ardhshme planifikohet të
realiyohet duke filluar nga janari I vitit 2020 me vendimin e Qeverisë edhe atë për 10% nga mjetet
buxhetore).
Me fillimin e vitit akademik 2019/2020 fillori edhe konsolidimi I organeve të parlamenteve studentore.
Secili dekan perkatës shpalli zgjedhjet për Parlamentin studentor të Fakulteteve, ndërsa në process e sipër
është edhe zgjedhjae Parlamentit Universitat dhe kryetarit të Parlamentit të Universitetit.
Në të ardhmen e afërt,do të shifet edhe mundësia e ndarjes dë buxhetit për funksionimin e këtij
parlamenti,gjë që e kërkon edhe ligji, por edhe Satuti i UNT-së.

Врз основа на член 94 став (1) точка 11, a во врска
со член 99 став 1 од Законот за високото
образование („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 82/2018), член 182 став 2 од
Статутот на Универзитетот и Извештајот број
0302-1558/1 од 25.11.2019 поднесен од страна на
Ректорот до Сенатот на Универзитетот, Сенатот на
Универзитетот на седницата оджана на 26.11.2019
година, ja донесе следнaва:

Në bazë të nenit 94 paragrafi 1 pika 11, e lidhur
me nenin 99 paragrafi 1 i Ligjit mbi arsimin e
lartë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” numër 82/18), nenin 182 paragrafi
2 e Statutit të Universitetit, dhe Raportin numër
0302-1558/1 i datës 25.11.2019 të parashtruar
nga ana e Rektorit të Universitetit deri te Senati i
Universitetit, Senati i Universitetit në mbledhjen
e mbajtur me 26.11.2019 solli këtë:

ОДЛУКА

VENDIM

1. Се усвојува Годишниот извештај за работата
на Универзитетот во периодот Април 2018 –
Октомври 2019 година, поднесен од страна на
Ректорот на Универзитетот.
2. Составен дел на оваа Одлука е и Извештајот.
3. Ова Одлука влегува во сила со денот на
донесувањето.

1. Miratohet Raporti vjetor për punën e
Universitetit për periudhën Prill 2018 –
Tetor 2019, i parashtruar nga ana e Rektorit
të Universitetit..
2. Pjesë përbërëse e këtij Vendimi është edhe
Raporti.
3. Ky Vendim hyn në fuqi ditën e sjelljes së tij.

Одлуката да се достави до: Претседателот на
сенатот, Секторот за општи и правни работи х2,
Сектор за финансии, сметководство, инвестиции и
развој и архивата на Универзитетот.

Vendimi të dorëzohet deri te: Kryetari i Senatit,
Departamenti për punë të përgjithshme dhe
juridike x2, Departaenti për financa, kontabilitet,
investime dhe zhvillim dhe arkivi i Universitetit.

Претседател на сенат /Kryetar i Senatit,
Prof. inor. dr. Blerim Saiti d.v.

