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Врз основа на член 94, став 1, алинеја 21 од Законот за високото образование 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/2018), Универзитетскиот сенат на 

седница одржана на 28.01.2019 година, го донесе следниов 

П Р А В И Л Н И К 

за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, 
научни, наставно-стручни и соработнички звања и 

демонстратори на Меѓународен Славјански Универзитет 
„Гаврило Романович Державин“  

Свети Николе – Битола 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Со овој Правилник се уредуваат посебните услови и постапката за избор во 

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

на Меѓународен Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“, Свети 

Николе-Битола. 

Овој Правилник непосредно ќе се применува на факултетите и научните 

институти на Меѓународен Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“ , 

Свети Николе-Битола ( во понатамошниот текст МСУ). 

Составен дел на овој Правилник се Анексот 1, Образецот 1 и Образецот 2. 

Член 2 

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

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

Лице избрано во наставно-научно, наставно-стручно или соработничко звање 

може да врши високообразовна дејност на факултет или на висока стручна школа. 

Лице избрано во наставно звање може да врши високообразовна дејност само 

на висока стручна школа. 

По исклучок од ставот 1 на овој член лице избрано во научно звање согласно со 

одредбите на Законот за научно-истражувачката дејност, може да врши 

високообразовна дејност на студии од втор и трет циклус во согласност со Законот за 

високото образование според еквивалентноста на звањата утврдени со Законот за 

високото образование. 

На факултетите можат да се избираат демонстратори како помошници во 

наставно-образовниот процес на првиот циклус студии.  
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Член 3 

На факултетите, лицата што се избираат во наставно-научните звања 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. 

На научните институти, лицата кои вршат високообразовна дејност на студии од 

втор и трет циклус се избираат во наставно-научните звања: доцент, вонреден 

професор и редовен професор. 

На научните институти, лицата кои вршат научно-истражувачка дејност се 

избираат во научни звања: научен соработник, виш научен соработник и научен 

советник. 

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

виш научен соработник, научен советник, како и изборот во наставно-стручни и 

соработнички звања и демонстратори го врши наставно-научниот совет на 

факултетот, односно научниот совет на институтот. 

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

користат следните називи на англиски јазик: 

1. за доцент - Assistant professor, со кратенка - Asst. Prof. Dr.sc, 

2. за вонреден професор - Assоciate professor, со кратенка - Assoc. Prof. 

Dr.sc и 

3. за редовен професор - Professor, со кратенка - Prof. Dr.sc. 

Во меѓународниот промет за наставно-научните звања на стручно-уметничките 

предмети на факултетите се користат следните називи на англиски јазик: 

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

Asst. Prof. Mr.art, 

2. за вонреден професор - Assоciate professor, со кратенка - Assoc. Prof. 

Dr.art, односно Assoc. Prof. Mr.art, и 

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

Mr.art. 

Изборот на редовен професор и научен советник извршен од наставно-научниот 

совет на факултетот, односно научниот совет на институтот го потврдува 

Универзитетскиот сенат на МСУ. 

Член 4 

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

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

Правилник. 
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Член 5 

На факултетите од областа на филолошките науки, односно на факултетите и 

научните институтите на кои се изведува настава по јазик, наставно-стручни звања 

се: лектор и виш лектор. 

Член 6 

На факултетите, соработничко звање е асистент. 

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

истражувач. 

Соработниците на научните институти се избираат во звањето асистент 

истражувач. На научните институти можат да се избираат и лица во соработничко 

звање – асистент. Соработниците учествуваат во наставно-образовниот процес на 

начин и во обем определени со распоредот на работни задачи за тековната учебна 

година, односно семестар. 

 

II.  ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР  

ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА 

Член 7 

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

се врши според критериуми и услови утврдени со закон, овој Правилник и Анексот 1. 

Анексот 1 и обрасците 1 и 2 од член 1, став 3 од овој Правилник се применуваат, 

односно се пополнуваат за избор во наставно-научни, научни и наставно-стручни 

звања. 

Рецензентската комисија во рефератот ги вреднува вкупните научни, стручни, 

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

на пријавата, врз основа на сета поднесена документација која е од важност за 

изборот. 

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. 

А) Општи услови за избор во наставно-научни звања 

Член 8 

(1) Во наставно-научно звање доцент, може да биде избрано лице кое: 

1. има остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв 

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

и вториот циклус, 

2. има научен степен доктор на науки од научната област за која се избира, 

3. има објавени најмалку четири научни труда во референтна научна 

публикација согласно со Закон за високото образование во последните 

пет години пред објавувањето на огласот за избор, 

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

француски, руски) 

5. има способност за изведување на високообразовна дејност. 

Познавањето на странскиот јазик од став 1 точка 4 се докажува: 1. доколку 

кандидатот исполнува најмалку еден од следниве услови: поседува сертификат за 

познавање странски јазик од најмалку ниво B1 според Европската јазична рамка на 

Советот на Европа или друг меѓународен сертификат со еквивалентно ниво; 2.  има 

комплетирано високо образование од прв, втор или трет циклус на студии на некој од 

светските јазици (англиски, германски, француски, руски и друг јазик кој се користи 

во Европската Унија) 3. има стекнато диплома за високо образование од лингвистика 

за некој од светските јазици (англиски, германски, француски, руски); 4. Поседува 

сертификат или уверение за познавање странски јазик издаден од соодветна 

надлежна установа. 

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

1. има остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв 

и втор циклус за секој циклус посебно, односно има остварено просечен 

успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните студии од првиот циклус 

и вториот циклус, 

2. има научен степен доктор на науки од научната област за која се избира, 

3. има објавени најмалку пет рецензирани научни труда во референтна 

научна публикација во согласност со Законот за високото образование во 

последните пет години пред објавување на огласот за избор, 

4. било претходно избрано во наставно-научно звање доцент и 

5. има способност за изведување на високообразовна дејност. 

(3) Во наставно-научно звање редовен професор, може да биде избрано лице 

кое: 

1. има остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв 

и втор циклус за секој циклус посебно, односно има остварено просечен 

успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните студии од првиот циклус 

и вториот циклус, 

2. има научен степен доктор на науки од соодветната област, 

3. има објавени најмалку шест рецензирани научни труда во референтна 

научна публикација согласно со Законот за високото образование во 

последните пет години пред објавување на огласот за избор, 

4. да бил претходно избран во звање вонреден професор, 

5. има објавен рецензиран учебник или монографија или практикум или 

збирка задачи од научната област за која се избира и 

6. има способност за изведување на високообразовна дејност. 
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На лицата кои имаат заснован работен однос како доцент, вонреден професор, 

асистент, асистент докторанд или помлад асистент на некој од универзитетите во 

Република Македонија во моментот на стапување во сила на Законот за високото 

образование (Сл. в. на РМ 82/2018), нема да се применуваат одредбите од ставот 3 

точка 1 ставот 4 точка 1, при нивниот избор во исто или повисоко наставно-научно 

звање без оглед на која високообразовна установа се врши новиот избор. 

Одредбата од став 4 точка 5 од овој член, ќе се применува по истекот на три 

години од денот на стапување во сила на Законот за високото образование (Службен 

весник на РМ 82/2018). 

 

III. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА 

ПО СТРУЧНО-УМЕТНИЧКИ ПРЕДМЕТИ 

Член 9 

За доцент, вонреден професор и редовен професор по стручно-уметничките 

предмети може да биде избрано и лице без научен степен доктор на науки, кое има 

завршено соодветно високо образование од втор циклус, признати уметнички и 

стручни дела, односно остварувања кои се од особено значење за афирмација на 

културата и уметноста во и надвор од земјата, како и способност за наставна работа. 

 

IV. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-СТРУЧНИ ЗВАЊА 

Член 10 

 (1) За лектор може да биде избрано лице кое: 

1. има завршено студии од втор циклус на академски студии, 

2. има стекнато назив магистер од соодветната област, 

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

и   втор циклус за секој циклус посебно и 

4. има наставно и практично искуство во полето во кое се избира. 

 (2) За виш лектор може да биде избрано лице кое: 

1. има завршено студии од втор циклус на академски студии, 

2. има стекнато назив магистер од соодветната област, 

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

и втор  циклус за секој циклус посебно,  

4. има наставно и стручно искуство во областа во која се избира,  

5. било претходно избрано за лектор на високообразовна установа и  

6. има објавено научни и стручни трудови во областа во која се избира. 

На лицата кои се избрани во наставно-стручно звање со заснован работен однос 

пред стапувањето во сила на Законот за високото образование (Сл.весник на РМ 

82/2018), нема да се применуваат одредбите од ставот 1 точка 3. и ставот 2 точка 3., 
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при нивниот избор во исто или повисоко наставно-стручно звање без оглед на која 

високообразовна установа се врши новиот избор. 

 

V.  ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНИ ЗВАЊА НА 

ВИСОКА СТРУЧНА ШКОЛА 

Член 11 

 (1) За предавач на висока стручна школа може да биде избрано лице кое: 

1. има завршено втор циклус на академски студии, 

2. има стекнато назив магистер од соодветната област, 

3. покажува способност за наставна и високостручна работа, 

4. има објавени стручни трудови, 

5. има остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв 

и втор циклус за секој циклус посебно и 

6. има повеќегодишно успешно искуство во работите од својата струка. 

 (2) За виш предавач на висока стручна школа може да биде избрано лице кое 

 има: 

1. завршено втор циклус на академски студии, 

2. има стекнато назив магистер од соодветната област, 

3. има објавени поголем број научни односно стручни трудови, 

4. има остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв 

и втор циклус за секој циклус посебно и 

5. покажало способност за наставна и високостручна работа по изборот за 

предавач на висока стручна школа. 

 (3) За професор на висока стручна школа може да биде избрано лице кое: 

1. има научен степен доктор на науки, 

2. има објавено научни и стручни трудови по изборот за виш предавач на 

висока стручна школа, 

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

и втор циклус за секој циклус посебно и 

4. покажало способност за наставна и високостручна работа по изборот за 

виш предавач на висока стручна школа. 

 На лицата кои се избрани во наставно звање со заснован работен однос пред 

стапувањето во сила на Законот за високото образование (Сл. в. на РМ 82/2018), нема 

да се применуваат одредбите од ставот 1 точка 5, ставот 2 точка 4 и ставот 3 точка 3, 

при нивниот избор во исто или повисоко наставно звање без оглед на која висока 

стручна школа се врши новиот избор. 
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VI. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА 

Член 12 

 (1) За асистент може да биде избрано лице кое: 

1. има завршено прв и втор циклус на академски студии со најмалку 300 

ЕКТС кредити, 

2. има стекнато назив магистер од соодветната област, 

3. има остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на првиот циклус 

и вториот циклус на академски студии посебно, 

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

француски, руски). 

 (2) По исклучок од ставот 1 на овој член, на високообразовните установи кои 

имаат студиски програми на интегриран прв и втор циклус на студии, за асистент 

може да биде избрано лице кое: 

1. има завршено интегриран прв и втор циклус на академски студии со 

најмалку 300 ЕКТС кредити со остварен просечен успех од најмалку 8,00 

(осум) или 

2. има завршено додипломски и постдипломски студии по студиските 

програми пред воведувањето на европскиот кредит-трансфер систем и 

има остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на додипломските 

и постдипломските академски студии одделно, 

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

француски, руски). 

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

1. има завршено прв циклус на академски студии со најмалку 240 ЕКТС 

кредити од соодветната област, 

2. има искуство во струката од најмалку три години, 

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

француски, руски). 

 Познавањето на странскиот јазик од став 1 точка 4 , став 2 точка 3 и став 3 

точка 3 се докажува: 1. доколку кандидатот исполнува најмалку еден од следниве 

услови: поседува сертификат за познавање странски јазик од најмалку ниво B1 

според Европската јазична рамка на Советот на Европа или друг меѓународен 

сертификат со еквивалентно ниво; 2.  има комплетирано високо образование од прв, 

втор или трет циклус на студии на некој од светските јазици (англиски, германски, 

француски, руски и друг јазик) 3. има стекнато диплома за високо образование од 

лингвистика за некој од светските јазици (англиски, германски, француски, руски); 

4. Поседува сертификат или уверение за познавање странски јазик издаден од 

соодветна надлежна установа. 
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VII. НАСЛОВНИ ЗВАЊА 

Член 13 

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

научниот совет на Факултетот. 

Афирмирани научници, уметници и стручњаци од практиката, кои ги 

исполнуваат условите за избор во звања, а за кои нема слободно место за избор во 

наставно-научно звање можат да се избираат на универзитетот во звањето насловен 

доцент или насловен вонреден професор, според условите и постапката утврдени со 

Законот за високото образование и овој Правилник. 

Лицата избрани во насловни звања можат да учествуваат во вршење на 

високообразовна дејност најмногу до 30% од редовните обврски на соодветното 

наставно-научно звање. Видот и обемот на учеството на лицето избрано во насловно 

звање во вршењето на високообразовната дејност го утврдува наставно-научниот 

совет пред почетокот на секоја академска година. 

Лицата избрани во насловни звања не можат да бидат ментори на магистерски 

или докторски трудови. 

Лицето избрано во звањето насловен доцент или насловен вонреден професор 

може да врши високообразовна дејност само на универзитетот на кој го стекнало тоа 

звање. 

Едно лице не може истовремено да биде избрано во насловно звање на повеќе 

од еден универзитет. 

Доколку лицето кое било избрано во звањето насловен доцент или насловен 

вонреден професор на една високообразовна установа, биде избрано во наставно или 

наставно-научно звање и заснова работен однос на таа или друга високообразовна 

установа, изборот во насловно звање му престанува. 

На лицето му престанува звањето насловен доцент или насловен вонреден 

професор на крајот од учебната година во која наполнило 67 години старост. 

Доколку во текот на траењето на насловното звање лицето биде избрано во 

истото редовно наставно-научно звање, периодот во кој било избрано во насловното 

звање се смета за период изминат во соодветното редовно наставно-научно звање. 

 

VIII. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ, 

НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА И 

ДЕМОНСТРАТОРИ 

Член 14 

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

се врши според критериуми и услови утврдени со закон, овој Правилник и Анексот 1. 
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Анексот 1 и обрасците 1 и 2 од член 1, став 3 од овој Правилник се применуваат, 

односно се пополнуваат за избор во наставно-научни, научни и наставно-стручни 

звања. 

Рецензентската комисија во рефератот ги вреднува вкупните научни, стручни, 

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

на пријавата, врз основа на сета поднесена документација која е од важност за 

изборот. 

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. 

Посебни услови за избор во звања 

Член 15 

Посебни услови  за избор во наставно-научни, научни, 

наставно-стручни и соработнички звања се: 

 резултати од научно-истражувачка работа; 

 резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен 

и научно-истражувачки подмладок; 

 стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност. 

Член 16 

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

наставно-стручни, како и во соработнички звања се вреднуваат во следниве четири 

области: 

 наставно-образовна дејност (НО); 

 научнои-истражувачка дејност (НИ); 

 стручно-уметничка дејност (СУ); 

 стручно-применувачка (СП). 

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

1 на овој Правилник. 

Посебни услови за избор во наставно-научни звања 

Член 17 

 Во наставно-научните звања доцент, вонреден професор и редовен професор 

може да биде избрано лице кое, покрај општите услови предвидени во Законот за 

високото образование (пренесени во Образец 1) ги исполнува и посебните услови од 

Анексот 1 на овој Правилник и табелата 1 (пренесени во Образецот 2). 

 Минималниот број поени за посебните услови што треба да ги оствари лицето 

за да може да биде избрано во звањата доцент, вонреден професор и редовен 

професор се прикажани во табелата 1. 
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Табела 1: Минимален број поени за избор во наставно-научно звање од 

наставно-научна област 

  

 
Минимален број 

поени  
Минимален 

број     

Звање    поени по 

 НО НИ  СП сите основи 

Доцент1 15 15 4 40 

Вонреден професор2 20 20 5 60 

Редовен професор3 20 20 5  60 

 

Табела 1а: Минимален кумулативен број поени за избор во наставно-научно 

звање од наставно-научна област за лица од друг универзитет4 

 

 

Минимален број 

поени  

Минимален број     

Звање НО НИ* СП 

поени по 

сите основи 

Доцент 15 15 5 40 

Вонреден професор 30 30 10 80 

Редовен професор 40 40 15 100 

 

 

  

                                           
1 Се вреднуваат сите активности до изборот во звањето доцент. За кандидатите кои првпат се избираат 

во звање доцент, минималниот број на поени по сите основи треба да биде 40.  
2 Се вреднуваат само активностите по изборот на звање доцент 
3 Се вреднуваат активностите по изборот на звање вонреден професор 

4 Посебните услови од табелите 1а, 2а и 3а се применуваат 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 МСУ. 
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Посебни услови за избор во соработнички звања 

Член 18 

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

во Законот за високото образование треба да 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. 

Посебни услови за избор во научни звања 

Член 19 

За научен соработник, виш научен соработник и научен советник може 

да биде избрано лице кое, покрај општите услови предвидени во Законот за високото 

образование кои важат за доцент, вонреден професор и редовен професор 

(пренесени во Образец 1) треба да ги исполнува и посебните услови од Анексот 1 на 

овој Правилник и табелата 2 (пренесени во Образец 2). 

Минималниот број поени за посебните услови што треба да ги оствари лицето за 

да може да биде избрано во звањата научен соработник, виш научен соработник 

и научен советник се прикажани во табелата 2. 

Табела 2: Минимален број поени за избор во научно звање 

 
 

 Минимален број поени 

Минимален  број    

Звање   поени по сите 

 НИ СП основи 

Научен соработник 20 5 40 

Виш научен соработник 20 5 40 

Научен советник 20 5 40 

 

Табела 2а: Минимален кумулативен број поени за избор во научно звање од 

друг универзитет 

 

 Минимален број поени 

Минимален  број    

Звање   поени по сите 

 НИ СП основи 

Научен соработник 20 5 40 
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Виш научен соработник 35 10 70 

Научен советник 50 15 100 
 

Член 20 

 Лицата  во  научни  звања  се  избираат  за  времето  утврдено  со  Законот  за  

високото образование што важи за наставно-научните звања. 

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

наставно-научно звање доколку ги исполнува посебните услови за избор во наставно-

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

смета за време поминато во наставно-научно звање. 

Посебни услови за избор во соработничко звање – асистент истражувач 

Член 21 

За асистент истражувач може да биде избрано лице кое кое, покрај општите 

услови предвидени во Законот за високото образование кои важат за асистент 

(пренесени во Образец 1) треба да 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. 

При изборот на лице за асистент истражувач не се пополнува Образецот 2. 

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 во наставно-научно звање  

од стручно-уметничка област 

Член 22 

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

може да биде избрано и лице без научен степен – доктор на науки, во звањата 

доцент, вонреден професор и редовен професор кое, покрај општите услови 

предвидени во Законот за високото образование (пренесени во Образец 1) треба да 

ги исполнува и посебните услови од Анексот 2 на овој Правилник и табелата 3 

(пренесени во Образец 2). 

Минималниот број поени за посебните услови што треба да ги оствари лицето за 

да може да биде избрано во звањата доцент, вонреден професор и редовен 

професор се прикажани во табелата 3. 

Табела 3. Минимален број поени за избор во наставно-научно звање од 

стручно-уметничка област 
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Минимален број 

поени 

  

  

Минимален број 

поени 

Звање 

НО ССУ СП 

по 

 сите основи 

Доцент5 0 15 0 30 

Вонреден професор6 15 15 0 45 

Редовен професор7 15 15 0 45 

 

Табела 3а. Минимален кумулативен број поени за избор во наставно-научно 

звање од стручно-уметничка област од друг универзитет 

 

 

Минимален број 

поени 

  

  

Минимален број 

поени 

Звање 

НО ССУ СП 

по 

 сите основи 

Доцент 0 15 0 30 

Вонреден професор 15 20 0 60 

Редовен професор 15 30 0 90 

 

Посебни услови за избор во наставно-стручни звања 

Член 23 

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

предвидени во Законот за високото образование (пренесени во Образец 1), ги 

исполнува и посебните услови од Анексот 1 на овој Правилник и табелата 4 

(пренесени во Образец 2). 

Табела 4. Минимален број поени за избор во лекторско звање 

 

 

                                           

5 Се вреднуваат сите активности до изборот во звањето доцент. 

6 Се вреднуваат само активностите по изборот во звањето доцент. 

7 Се вреднуваат само активностите по изборот во звањето вонреден професор. 
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Минимален број 

поени 

  

  

Минимален број 

поени 

Звање 

НО НИ СП 

по 

 сите основи 

Лектор 15 5 0 30 

Виш лектор 20 10 5 40 

 

Посебни услови за избор во насловни звања 

Член 24 

На единиците на Универзитетот, во звањата насловен доцент и насловен 

вонреден професор може да се изберат афирмирани научници, уметници и стручњаци 

од практиката, кои ги исполнуваат условите за избор во звања, а за кои нема 

слободно место за избор во наставно-научно звање според условите и постапката 

утврдени со Законот за високото образование и овој Правилник. 

Видот и обемот на учеството на лицето избрано во насловно звање во вршењето 

на високообразовната дејност ги утврдува наставно-научниот совет на начин и во 

обем определени со распоредот на работни задачи за тековната учебна година, 

односно семестар. 

Член 25 

 Изборот во насловни звања се врши според посебните услови и постапката за 

избор во звањата доцент и вонреден професор. 

Посебни услови за избор на демонстратори 

Член 26 

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 соодветната студиска програма или студент на студиските програми од интегриран 

прв и втор циклус студии кој има остварено најмалку 180 ЕКТС кредити. 

Демонстраторите учествуваат во наставно-образовниот процес во обем и на 

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

односно семестар. 

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 МСУ. 
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Постапност во изборот 

 

Член 27 

  

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

Лицето од став 1 не може истовремено да биде избрано во повеќе од едно 

наставно-научно, односно научно звање. 

Член 28 

При еднакви услови утврдени со овој Правилник, предност при изборот во 

соработничко звање може да има лице кое добило пофалница или награда за најдобро 

дипломиран студент од МСУ или е добитник на други награди установени на 

Универзитетот. 

Член 29 

За лицата кои имаат заснован работен однос како доцент, вонреден професор, 

асистент, асистент докторанд или помлад асистент односно научен соработник или 

виш научен соработник на МСУ или на некој од универзитетите во Република 

Македонија во моментот на стапување во сила на Законот за високото образование 

(Службен весник на Република Македонија бр.82/2018), при нивен избор во исто или 

повисоко наставно-научно звање, односно научно звање на МСУ, нема да се 

применуваат одредбите од Законот кои се однесуваат на просечниот успех, односно 

дека лицата треба да имаат остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на 

студиите на прв и втор циклус за секој циклус посебно, односно имаат остварено 

просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните студии од првиот и вториот 

циклус. 

За лицата избрани во научно звање на МСУ или на некој од универзитетите во 

Република Македонија во моментот на стапување во сила на Законот за високото 

образование (Службен весник на Република Македонија бр.82/2018), при нивен 

избор во наставно-научно звање на МСУ, ќе се применуваат одредбите од Законот 

кои се однесуваат на просечниот успех, односно дека лицата треба да имаат 

остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор циклус 

за секој циклус посебно, односно имаат остварено просечен успех од најмалку 8,00 

(осум) на интегрираните студии од првиот и вториот циклус. 

Член 30 

За избор во звањата доцент, научен соработник, асистент и асистент 

истражувач, согласно со општите услови за избор од Законот за високото 

образование, лицата треба да имаат познавање на најмалку еден странски јазик 

(англиски, германски, француски, руски).  Познавањето на странскиот јазик се 

докажува: 1. доколку кандидатот исполнува најмалку еден од следниве услови: 

поседува сертификат за познавање странски јазик од најмалку ниво B1 според 

Европската јазична рамка на Советот на Европа или друг меѓународен сертификат со 
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еквивалентно ниво; 2.  има комплетирано високо образование од прв, втор или трет 

циклус на студии на некој од светските јазици (англиски, германски, француски, 

руски и друг јазик) 3. има стекнато диплома за високо образование од лингвистика 

за некој од светските јазици (англиски, германски, француски, руски); 4. Поседува 

сертификат или уверение за познавање странски јазик издаден од соодветна 

надлежна установа.  

 

IX.  РЕПОЗИТОРИУМ НА ТРУДОВИ 

Член 31 

Лицата избрани во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички 

звања вработени на Универзитетот имаат обврска сите трудови да ги евидентираат во 

Репозиториумот на научни трудови на МСУ. 

Репозиториумот на трудови го води Проректорот за настава. 

Евидентирањето на објавен научен/стручен труд се врши со пополнување на 

Образец за евиденција на објавен научен/стручен труд. Образецот е составен дел од 

овој Правилник. (види Прилог: Образец 3) 

 

X.  ПОСТАПКА И НАЧИН НА ИЗБОР 

Конкурс за избор 

Член 32 

Одлука за распишување јавен конкурс за избор во наставно-научно, научно, 

наставно-стручно и соработничко звање, во случаи кога изборот се врши прв пат, 

донесува наставно-научниот совет на факултетот, односно научниот совет на 

институтот. 

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

факултетот, односно директорот најрано седум месеци, а 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 три месеци, 

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

лицето, рокот не мора да се продолжи. 

Врз основа на одлука од наставно-научниот совет на факултетот, односно 

научниот совет на институтот, 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 избор во наставно-научно, односно научно 

звање. 
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Конкурсот се распишува за избор во сите наставно-научни, научни и наставно-

стручни 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, факултетот, односно 

научниот институт објавува јавен конкурс во еден дневен весник што се издава во 

РМ.  

Член 33 

Конкурсот трае 5 работни дена од денот на објавувањето. 

Член 34 

Конкурсот за избор во звање треба да ја содржи соодветната наставно-научна 

област за која се избира лицето, утврдена со Класификацијата на научно-

истражувачките подрачја, полиња и области (меѓународната Фраскатиева 

класификација), видот на работниот однос, рокот на траењето, општите и посебните 

услови за избор, документацијата која е од важност за изборот и други услови 

определени со Законот за високото образование, Законот за работните односи и овој 

Правилник. 

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

стручни и соработнички звања на факултетот и научниот институт трае најмногу 6 

месеци сметано од денот на објавувањето на јавниот конкурс во дневниот печат. 

Рокот од став 1 на овој член започнува да тече наредниот ден од денот на 

објавувањето на конкурсот. 

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

запира и се распишува нов конкурс. Одлука за запирање на постапката носи деканот 

на факултетот, односно директорот. 

Рокот од став 1 на овој член не тече во периодот од 15 јули до 25 август во 

календарската година. 

Рецензентска комисија 

Член 35 

Рецензентската комисија се формира од страна на наставно-научниот совет на 

факултетот, односно научниот совет на институтот, 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, односно научниот институт 

во кој се врши изборот, од други факултети, односно научни институти на МСУ и од 

други високообразовни и научни установи кои вршат високообразовна дејност во 

земјата. 
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Член на рецензентската комисија, под истите услови определени со закон за 

членови на рецензентска комисија, може да биде и наставник од високообразовна 

установа од странство со која Универзитетот или неговата единица има склучено 

спогодба или договор за меѓусебна соработка. 

Членовите на рецензентската комисија не можат да бидат во пониско звање од 

звањето во кое се избира кандидатот. 

Членови на рецензентската комисија можат да бидат и пензионирани лица во 

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

овој Правилник. 

Член 36 

Повеќе од половината од членовите на рецензентската комисија ја сочинуваат 

лица избрани во наставно-научни и наставно-стручни звања од истата наставно-

научна, односно уметничка 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 се утврдуваат од наставно-

научниот совет. 

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 37 

Деканот на факултетот, односно директорот на научниот институт, во рок не 

подолг од 8 дена од денот на донесување на одлуката за формирање на 

рецензентската комисија ги известува членовите на рецензентската комисија и им ја 

доставува целокупната документација. 

Член 38 

Рецензентската комисија на  факултетот, односно научниот институт, поднесува 

реферат во писмена форма за сите пријавени кандидати. 

 Покрај елементите од членот 41 од овој Правилник, рефератот содржи: 

 предлог за избор на кандидатот/ите за избор во звање; или 

 предлог да не се избере ниеден од пријавените кандидати.  

Предлогот се донесува со мнозинство гласови од членовите на комисијата. 

Член 39 

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

денот на доставувањето на документацијата од член 37 на овој Правилник. 
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Доколку рецензентската комисија не поднесе реферат во рокот утврден во став 

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

Доколку член на рецензентската комисија не потпише реферат или не даде 

издвоено мислење, не може да биде избран за член на рецензентска комисија во 

наредните 5 години. 

Предлог за формирање на комисијата од став 2 на овој член поднесува 

внатрешната организациона единица на факултетот/институтот, а ја избира наставно-

научниот совет на факултетот, односно научниот совет на институтот. 

Член 40 

Рецензентската комисија го донесува предлогот од член 38 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 41 

Рефератот на рецензентската комисија содржи: 

 биографски податоци на кандидатот; 

 оценка за остварувањето на кандидатите во согласност со општите и 

посебните услови за избор во соодветното звање; 

 научните, стручните, педагошките и други остварувања на кандидатите 

од почетокот на кариерата до денот на пријавата кои се од важност за 

утврдување на условите за избор во звање; 

 податоци за објавените научни и стручни трудови и оцена на тие трудови; 

 други услови; 

 податок кога лицето последен пат било избрано и во кое звање; 

 предлог од членот 38 од овој Правилник. 

 Рефератот, односно извештајот, се пишува на македонски јазик. 

Доколку член на рецензентската комисија е од странски универзитет, 

рефератот, односно извештајот, се пишува на македонски и на јазикот на рецензентот 

со превод на англиски јазик. Доколку членот на рецензентската комисија од странски 

универзитет го познава македонскиот јазик, извештајот се пишува на македонски 

јазик и тоа се констатира во извештајот. 
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Член 42 

Деканот односно директорот е должен, во рок од 5 дена од доставувањето на 

рефератот од страна на рецензионата комисија до единицата на Универзитетот, 

истиот да го достави до одговорните лица за објавување во Билтенот на 

Универзитетот. Рефератот се објавува во првиот нареден Билтен и на веб страницата 

на Универзитетот. 

Објавувањето се врши најмалку 15 дена пред денот на изборот. 

Член 43 

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

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

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

факултетот, научниот институт и од соодветна наставно-научна област на други 

високообразовни установи можат да поднесат приговор на објавениот реферат за 

избор во наставно-научно, научно, наставно-стручно и соработничко звање. 

Член 44 

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

на поднесувањето на приговорот. 

Одговорот на приговорот од став 1 на овој член рецензентската комисија го дава 

со мнозинство членови од рецензентската комисија. 

Во Билтенот и на веб-страницата на Универзитетот се објавува и одговорот на 

приговорот од член/ови на рецензентската комисија кои не претставуваат мнозинство 

членови од рецензентската комисија.  

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

страницата на Универзитетот и се доставуваат до наставно-научниот совет, односно 

научниот совет, 7 дена пред одлучувањето по рефератот за избор во соодветно 

звање.  

Ако рецензентската комисија не даде одговор на приговорот, постапката 

продолжува понатаму. 

Член 45 

Доколку рецензентската комисија утврди дека приговорот е злонамерен или со 

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

или, пак, се навредува јавниот морал, за објавувањето на приговорот одлучува 

деканот, односно директорот. 
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Одлучување за избор 

Член 46 

Изборот во звањето редовен професор/научен советник го врши наставно-

научниот совет на факултетот, односно научниот совет на институтот, врз основа на 

предлогот во рефератот на избраната рецензентска комисија.  

Изборот на редовен професор/научен советник, извршен од страна на наставно-

научниот совет на факултетот, односно научниот совет на институтот, го потврдува 

Сенатот.  

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

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

не е повредена постапката за избор. 

Член 47 

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

соработнички звања го врши наставно-научниот совет на факултетот, односно 

научниот совет на институтот, врз основа на предлогот во рефератот на 

рецензентската комисија.  

Наставно-научниот на факултетот, односно научниот совет на институтот, 

изборот на кандидатите во соодветно звање го врши доколку се присутни повеќе од 

половина од вкупниот број негови членови, а одлуката ја донесува со мнозинство 

гласови од присутните членови. 

Изборот во соодветното звање започнува со денот на донесување на одлуката 

за избор на наставно-научниот совет на факултетот, односно научниот совет на 

институтот.  

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

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

совет. 

Член 48 

Ако при изборот, лицето кое претходно било избрано во наставно-научно, 

научно, наставно-стручно и соработничко звање биде предложено за избор во 

повисоко звање и не биде избрано во предложеното повисоко звање, повторно се 

гласа за избор во постојното звање во кое било претходно избрано.  

Лице избрано во звање може да биде предложено за избор во истото звање 

неограничен број пати.  

На лицето од став 1 на овој член кое не е избрано во повисоко звање, односно 

не е избрано во истото звање, му престанува работниот однос. 

Лицето кое не е предложено или не се пријавило на конкурсот, му престанува 

работниот однос со истекот на рокот за кој е извршен изборот. 
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Член 49 

 Наставно-научниот совет, односно научниот совет одлучува за изборот по 

предлогот нарецензентската комисија.  

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

научиот совет, односно научниот совет не изврши избор, се распишува нов конкурс. 

XI. ЛИЦА КОИ НЕ СЕ ИЗБРАНИ 

Член 50 

Лицето од член 48, став 1 од овој Правилник кое не е избрано има право на 

приговор до наставно-научниот совет на факултетот, односно до научниот совет на 

институтот, во рок од 8 дена од денот на доставувањето на одлуката на наставно-

научниот, односно научниот совет. Наставно-научниот, односно научниот совет, на 

првата наредна седница по доставувањето на приговорот, формира комисија од три 

члена од соодветната област за која е распишан конкурсот, за давање одговор по 

наводите во приговорот. 

Комисијата од став 2 на овој член, во рок од 15 дена, доставува извештај до 

наставно - научниот, односно научниот совет, по наводите во приговорот.  

Наставно-научниот, односно научниот совет, на првата наредна седница по 

поднесувањето на извештајот на комисијата, одлучува во согласност со овој 

Правилник. 

Член 51 

 Наставно-научниот,  односно  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, односно научниот совет, го одбие приговорот, 

лицето има право на жалба до Сенатот на МСУ во рок од 8 дена по приемот на 

одлуката на наставно-научниот, односно научниот совет. 

Член 53 

Сенатот, на првата наредна седница, но не порано од 15 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, 

односно научен институт. 

Комисијата, во рок од 30 дена, поднесува извештај до Сенатот со оцена за 

изборот и со образложен предлог.  
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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, односно научниот совет.  

Сенатот може полноважно да одлучува доколку на седницата присуствуваат 

повеќе од половината од вкупниот број членови избрани во наставно-научни и научни 

звања, а одлучува по предлогот на комисијата со мнозинство од присутните членови 

избрани во наставно-научни и научни звања.  

Ако лицето кое не е избрано во повисоко или во истото звање, не поднесе 

приговор до наставно-научниот совет на факултетот, односно до научниот совет на 

институтот, работниот однос му престанува со истекот на рокот за кој е извршен 

изборот.  

Ако лицето кое не е избрано во повисоко или во истото звање, поднесе приговор 

до наставно-научниот совет на факултетот/научниот совет на институтот, односно 

жалба до Сенатот на МСУ, работниот однос му престанува по истекот на рокот за кој 

е извршен изборот, со денот на донесување на конечната одлука на Сенатот со која 

се потврдува одлуката на наставно-научниот совет на факултетот, односно научниот 

совет на институтот. Доколку одлуката стане конечна пред истекот на рокот за кој е 

извршен изборот, работниот однос му престанува со истекот на рокот за кој е извршен 

изборот. 

Одлуката на Универзитетскиот сенат е конечна. 

Против одлуката на Сенатот може да се покрене судска постапка. 

 

XII. ПРЕДВРЕМЕНО ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ИЗБОРОТ 

Член 54 

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

звање и асистент докторанд е должно постојано научно, стручно, односно уметнички 

да се усовршува и докажува, успешно да ја остварува високообразовната и 

научноистражувачката дејност, да придонесува за создавањето наставно-научен, 

научен, односно уметнички подмладок, да се грижи за успешното 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 и асистент докторанд може да му престане работниот однос и 

пред истекот на времето за кое е избрано, под услови и постапка уредени со закон, 

Статутот на МСУ и овој Правилник, ако се утврди дека подолго време не ги исполнува 

обврските, ако ги попречува законските и статутарните активности на факултетот или 

научниот институт 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 и асистент докторанд може да му престане работниот однос и 
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пред истекот на времето за кое е избрано и во други случаи и постапка утврдени со 

закон. 

Член 55 

Иницијатива за предвремено престанување на изборот, а со тоа и на работниот 

однос, може да покрене деканот на факултетот, односно директорот на научниот 

институт, деканатската, односно институтската управа или најмалку 1/5 од членовите 

на наставно-научниот, односно научниот совет. 

Член 56 

 Иницијативата од член 55 на овој Правилник ја разгледува наставно-научниот 

совет на факултетот, односно научниот совет на институтот. 

Доколку наставно-научниот совет на факултетот, односно научниот совет на 

институтот, ја прифати иницијативата, формира комисија составена од три редовни 

професори, односно со највисоко наставно-научно, научно или наставно-стручно 

звање, од кои 2 се од соодветната наставно-научна област во која е избран 

кандидатот, за изготвување реферат за предвремено престанување на изборот. 

Член 57 

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 и асистент докторанд донесува наставно-научниот, односно 

научниот совет, со 2/3 од вкупниот број на членови, врз основа на реферат на 

комисија составен од три редовни професори.  

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

звање и асистент докторанд, во рок од 8 дена од приемот на одлуката, има право на 

приговор до наставно-научниот, односно научниот совет.  

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

по приговорот, има право на жалба до Сенатот, 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 друг факултет, односно 

научен институт во состав на Универзитетот. Комисијата поднесува реферат во кој 

дава оцена за постоењето основи за престанок на изборот и работниот однос. 

Одлуката на Универзитетскиот сенат е конечна. 

Против одлуката на Сенатот може да се покрене судска постапка. 
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Постапка за избор на демонстратори 

Член 58 

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 26 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 врши наставно-научниот совет на првата наредна седница. 

 

XIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 59 

 За изборите на лица во звања, во постапките започнати пред стапувањето во 

сила на овој Правилник, ќе се применуваат критериумите за избор утврдени со Анекс 

1 од Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, 

наставно стручни и соработнички звања на МСУ како посебни услови, согласно со 

Законот за високото образование (Службен весник на на Република Македонија бр. 

82/2018) и овој Правилник. 

Член 60 

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

на Законот за високото образование (Службен весник на на Република Македонија 

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

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

Член 61 

Избраните асистенти докторанди продолжуваат да учествуваат во наставно-

образовниот процес за времето за кое се избрани. 
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Член 62 

Одредбите од овој Правилник за асистент истражувач ќе се применуваат 

согласно со роковите утврдени со законот со кој се уредува научноистражувачката 

дејност. 

Член 63 

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 36, 

став 1 и 2 од овој Правилник ќе ги утврдува согласно со наведената Уредба. 

Член 64 

Одредбите од член 31 од овој Правилник ќе се применуваат по истекот на една 

година од денот на влегувањето во сила на овој Правилник. 

Член 65 

Со влегувањето во сила на овој Правилник, престанува да важи Правилникот за 

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

стручни и соработнички звања на Меѓународен Славјански Универзитет „Гаврило 

Романович Державин“,  Свети Николе - Битола.  

Член 66 

Составни елементи на овој Правилник се: 

 Анекс 1;  

 Образец 1; 

 Образец 2; 

 Образец 3. 

Член 67 

 Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Универзитетски 

гласник на Меѓународен Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“, 

Свети Николе - Битола. 

 

 

Претседател на Сенат 

Доц. д-р Васко Стамевски 

 

 



 
 
 
 
 
 

АНЕКС 1 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО И 

НАСТАВНО-СТРУЧНО ЗВАЊЕ 

 
Член 1 

 

Професионалните референци на кандидатите за избор во наставно-научни, научни и наставно- 
стручни звања се вреднуваат во следниве области: 

 
наставно-образовна дејност (НО); 
научно-истражувачка дејност (НИ); 
стручно-уметничка дејност (СУ); 
стручно-применувачка дејност (СП). 

 
Секоја референца од овие области се вреднува со соодветен број поени, дефинирани во член 
2 до член 5. За начинот на пополнување т.е. пресметување на вкупниот број поени следете ги 
инструкциите (дадени преку броевите во текстот) со објаснување на стр. 17 и 18 од овој Анекс 
1.

123456  
Член 2 

 
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ

 

 
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ Поени Број Вкупно 

Одржување на настава1
    

 - од прв циклус студии 0,04   

 - од втор циклус студии 0,05   

 - од трет циклус студии 0,06   

Настава во школи и работилници    

 - раководител 1,5   

 - учесник 1   

Одржување на теренска настава2
 0,04   

Одржување   на   вежби   (лабораториски,   клинички, 
аудиториски  или 

0,03   

изработка на семинарски труд)3
    

Одржување   на   менторска   настава   за   здравствена 
клиничка практика3 

0,06   

Подготовка на нов предмет    

 - предавања 1   

 
1. Вкупниот број поени во семестар се добива на следниов начин: неделен број на часови * бр. на работни недели во семестар (15) * по бодување 
(0,04/0,05/0,06). Пример: 3 (часа неделно)* 15 (недели)* 0,04 (поени за одржување настава од прв циклус студии) поени. 
2. Вкупниот број поени во семестар се добива на следниов начин: неделен број на часови * бр. на работни недели во семестар (15) * по бодување 
(0,04). Пример: 3 (часа неделно)* 15 (недели)* 0,04 (поени за предавања од теренска настава) поени. 
3. Вкупниот број поени во семестар се добива на следниов начин: неделен број на часови * бр. на работни недели во семестар (15) * по бодување 
(0,03/0,06). Пример: 3 (часа неделно)*15 (недели)* 0,03 (поени за часови вежби) поени. 
4. Вкупниот број поени во семестар се добива на следниов начин: број на студенти * бодување. Пример: 100 (студенти во семестар) * 0,002 
(бодување) 0,2 поена. 
5. Вкупниот број поени во семестар се добива на следниов начин: број на студенти * бодување. Пример: 6 (студенти во семестар) * 0,2 
(бодување) 1,2 поена. 
6. Вкупниот број поени во семестар се добива на следниов начин: неделен број на часови * бр. на работни недели во семестар (15) * по бодување 

(0,08). Пример: 3 (часа неделно)*15 (недели)* 0,08 (поени за часови) 3,6 поени. 
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НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ Поени Број Вкупно 

 - вежби 0,5   

Консултации со студенти4
 0,002   

Консултации  со  студенти  во  рамките  на  здравствена 
клиничка практика5

 

0,2   

Ментор на дипломска работа 0,5   

Ментор на специјалистичка работа 1,0   

Ментор и едукатор на здравствена едукација6
 0,08   

Член на комисија за оцена или одбрана на докторски 
труд 

0,7   

Член на комисија за оцена или одбрана на магистерски 
труд 

0,3   

Член на комисија за оцена или одбрана на специјалистичка 
работа 

0,2   

Член на комисија за оцена или одбрана на дипломска 
работа 

0,1   

Позитивно рецензиран универзитетски учебник    

 - автор 8   

 - коавтор 6   

Учебник  издаден  и  во  употреба  на  универзитет  во 
странство 

   

 - автор 10   

 - коавтор 8   

Изменето и дополнето издание на учебник    

 - автор 4   

 - коавтор 3   

Позитивно рецензирана збирка задачи или практикум    

 - автор 4   

 - коавтор 3   

Интерна скрипта од предавања 4   

Интерна скрипта од вежби 3   

Научно-популарна книга    

 - автор 6   

 - коавтор 4   

Научно-популарна  или  наставно-историска статија во 
стручно-методско 
списание 

1   

Рецензент на универзитетски учебник 1   

Пакет материјали за одреден предмет 1   

Уредник на зборник на текстови за одреден предмет 2   

 
ВКУПНО: 

 

 

 
 
 
 

Страна 2 од 19



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Член 3 
 

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

 
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ Поени Број Вкупно 

Ментор на докторски труд 5   

Коментор на докторски труд 2,5   

Ментор на магистерски труд 2   

Коментор на магистерски труд 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   

Монографија7, 9
 8   

Монографија објавена во странство7, 9
 12   

Дел од монографија8
 4   

Дел од монографија објавен во странство9
 6   

Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно 
списание кое 
нема импакт-фактор за годината во која е објавен трудот, 
во кое трудовите 
што  се  објавуваат  подлежат  на  рецензија  и  кое  е 
индексирано во најмалку 
една електронска база на списанија со трудови достапна 
на интернет, како 
што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of Science, Journal 
Citation Report, 
SCImago  Journal  Rank,  MathSciNet  (Mathematical  Re- 
views), Zentralblatt fur 
Mathematik и Реферативный журнал “Математика” или 
друга  база на 
списанија  која  ќе  ја  утврди  Националниот  совет  за 
високо образование 9

 

 
 
 
 
 
 
 

 
5 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 

 
7. Монографија е научно или стручно издание кое целосно обработува одредена проблематика врз основа на сопствени податоци и податоци од 
други автори. 
8. Делот претставува заокружена целина (на пример, глава во научна книга). 
9. 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. 
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НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ Поени Број Вкупно 

Труд со оригинални научни резултати објавен во научно 
списание кое има 
импакт-фактор за годината во која е објавен трудот, во 
кое трудовите што 
се објавуваат подлежат на рецензија и кое е индексирано 
во најмалку една 
електронска база на списанија со трудови достапна на 
интернет, како што 
се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Cita- 
tion Report, SCImago 
Journal Rank или друга база на списанија која ќе ја 
утврди Националниот 
совет за високо образование9

 

 

 
 
 
 
 
 

8 + и.ф. 

  

Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно 
списание во кое 
трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и 
кое има меѓународен 
уредувачки одбор во кој учествуваат членови од најмалку 
три земји, при 
што  бројот  на  членови  од  една  земја  не  може  да 
надминува две третини од 
вкупниот број на членови9

 

 
 
 

 
5 

  

Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно 
списание во кое 
трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и 
кое е објавено во 
земја членка на Европската Унија и/или ОЕЦД9

 

 

 
5 

  

Книга  или  дел  од  книга  рецензирана  и  објавена  во 
земја членка  на 
Европската Унија и/или ОЕЦД 
- автор 

 

 
8 

  

- коавтор 6   

Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен 
во зборник на 
рецензирани    научни    трудови,    презентирани    на 
меѓународни  академски 
собири  каде  што  членовите  на  програмскиот  или 
научниот комитет се од 
најмалку три земји9 

 
 

 
5 

  

Преводи   на   капитални   дела   во   области   кои   ги 
утврдува Националниот совет за високо образование и 
научноистражувачка дејност 

 
5 

  

Труд  со  оригинални  научни  резултати,  објавен  во 
научно/стручно 
списание9

 

 
3 

  

Труд  со  оригинални  научни  резултати,  објавен  во 
стручно/научно 
популарно списание9

 

 
2 
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НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ Поени Број Вкупно 

Труд  со  оригинални  научни  резултати,  објавен  во 
стручно/научно- 
популарно списание со меѓународен уредувачки одбор 
во кој учествуваат 
членови од најмалку три земји, при што бројот на членови 
од една земја не 
може да надминува две третини од вкупниот број на 
членови9

 

 
 
 
 

3 

  

Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен 
во зборник на 
трудови од научен/стручен собир9

 

 
2 

  

Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен 
во зборник на 
трудови од научен/стручен собир каде што членовите на 
програмскиот или 
научниот комитет се од најмалку три земји9

 

 

 
3 

  

Tруд објавен во зборник на трудови на в.о. установа9
 2   

Рецензија  на  монографија  или  превод  на  капитално 
дело /речник/ 
енциклопедија 

 
0,5 

  

Рецензија на научен/стручен труд 0,2   

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    

- усна презентација 1   

- постер 0,5   

Апстракт објавен во зборник на конференција10
    

- меѓународна 1   

- национална 0,5   

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 

  

 
ВКУПНО: 

   

 
10. Апстракт на трудови објавени во зборник кога не е објавен целиот труд. 
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Член 4 
 

СТРУЧНО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ 

 
СТРУЧНО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ Поени Број Вкупно 

Јавно  изведено  или  претставено  архитектонско  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 

  

Наградено 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 
  

-Режија/продукција     на     аудиовизуелно     дело     од 
монументален формат; 
-Учество на светска ликовна манифестација со национално 
претставување 
(светски  биеналиња  и  најзначајни  светски  ликовни 
манифестации). 

 
 
 

10 
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СТРУЧНО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ Поени Број Вкупно 

- Солистички концерт со симфониски оркестар или со 
камерен оркестар; солистички или дуо рецитал; главна 
улога во опера; диригирање со симфониски, оперски или 
балетски оркестар (целовечерен концерт); * 
- Создадено и изведено симфониско дело, балет, опера; 
дело за солист и симфониски оркестар; дело за хор и 
симфониски оркестар; ** 
- Издадено ЦД или друг носач на звук; 
- Кореографија и пренос на кореографија на класично 
целовечерно 8 балетско дело изведено со ансамбл и 
солисти на голема сцена**; 
- Изведба на прва улога во класично целовечерно 
балетско дело изведено со ансамбл и солисти на голема 
сцена*; 

 
- Авторство/продукција на сценско-уметничко или 
аудиовизуелно дело од голем формат; авторско учество/ 
коавторство/извршна продукција на аудиовизуелно дело 
од монументален формат; 
- Монументално ликовно дело од национално значење. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 

  

  

  

-  Создадено  и  изведено  камерно  дело,  создадено  и 
изведено дело за Биг бенд**; 
- Ретроспективно-монографска изложба. 

 
6 

  

- Самостојно јавно претставување со ликовни дела (во 
земјата, по повик од национална установа); 
- Кореографија и пренос на кореографија на целовечерно 
неокласично или 
современо дело изведено со ансамбл и солисти на голема 
сцена**; 
- Изведба на прва улога во неокласично балетско дело 
изведено со ансамбл и солисти на голема сцена*. 

 
 
 
 

5 

  

- Самостојно јавно претставување со ликовни дела (во 
странство, по повик). 

 

 
7 
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СТРУЧНО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ Поени Број Вкупно 

- Солистички или дуо полурецитал; диригирање со 
камерен оркестар (целовечерен концерт); диригирање со 
хор (целовечерен концерт); * 
- Создадено и изведено дело за соло инструмент или за 
вокал; ** 
- Создадена применета музика; 
- Создадено неизведено симфониско дело, балет, опера; 
дело за солист и симфониски оркестар; дело за хор и 
симфониски оркестар; 
- Репетиторска  дејност  во  подготовка  на  прва  улога 
во класично целовечерно балетско дело; 
- Авторство/извршна продукција/маркетинг на сценско- 
уметничко  или аудиовизуелно  дело  од  мал  формат; 
авторско учество/коавторство на аудиовизуелно дело од 
среден формат; 
- Самостојно јавно претставување со ликовни дела во 
земјата; 
- Групно  јавно  претставување  со  ликовни  дела  –  со 
посебен проект, 
меѓународна, селектирана и жирирана манифестација (во 
странство); 
- Целосно ликовно и графичко обликување на монографски 
публикации и 
авторски книги за странски издавачи (како автор). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

  

- Создадено неизведено камерно дело; создадено 
неизведено дело за Биг 
бенд; 
- Кореографија и пренос на кореографија на класично, 
неокласично или 
современо камерно балетско дело** ; 
- Асистент-кореограф на класично целовечерно балетско 
дело изведено со 
ансамбл и солисти на голема сцена**; 
- Изведба на прва улога во современо целовечерно 
балетско дело изведено со ансамбл и солисти на голема 
сцена*; 
- Авторско учество/коавторство/линиска или извршна 
продукција/ маркетинг/дистрибуција на сценско- 
уметничко или аудиовизуелно дело од мал формат; 
- Целосно ликовно и графичко обликување на монографски 
публикации и авторски книги за домашни издавачи (како 
автор). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 
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СТРУЧНО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ Поени Број Вкупно 

- Член на камерен ансамбл (целовечерен концерт); 
диригирање со симфониски, оперски или балетски 
оркестар (друг настап)*; 
- Создадено и изведено дело за традиционални ансамбли; 
** 
- Создадено неизведено дело за соло инструмент или за 
вокал; 
- Кореографија и пренос на кореографија на класично, 
неокласично или современо балетско дело со траење до 
30 минути**; 
-  Изведба  на  прва  улога  во  класично,  неокласично 
или современо балетско           дело  со  траење  до  30 
минути*; 
- Изведба на втора улога во класично целовечерно 
балетско дело изведено со ансамбл и солисти на голема 
сцена*; 
- Репетиторска дејност во подготовка на прва улога во 
неокласично или современо балетско дело; 
- Групно јавно претставување со ликовни дела – со 
посебен проект, селектирана и жирирана манифестација 
(во земјата). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  

-  Член  на  камерен  оркестар  (целовечерен  концерт); 
улога во опера (освен главната); диригирање со камерен 
оркестар (друг настап); диригирање со           хор  (друг 
настап); * 
- Создадено и изведено друго дело; ** 
- Создадено неизведено дело за традиционални ансамбли; 
- Кореографија и пренос на кореографија на класично, 
неокласично или современо балетско дело со траење до 
15 минути**; 
- Асистент-кореограф на неокласично или современо 
целовечерно балетско дело изведено со ансамбл и 
солисти на голема сцена**; 
- Изведба на прва улога во класично, неокласично или 
современо балетско дело со траење до 15 минути*; 
- Изведба на втора улога во неокласично балетско дело 
изведено со ансамбл и солисти на голема сцена*; 
- Помал авторски, коавторски или продукциски ангажман 
во рамките на едно сценско-уметничко или аудиовизуелно 
дело; авторство на културни настани и манифестации; 
- Учество на ликовни симпозиуми и колонии во странство; 
- Логотипови, брендирање, илустрации за публикации, 
поштенски марки (на конкурс) – како автор; 
- Целосно ликовно и графичко обликување на монографски 
публикации и авторски книги – како учесник/соработник. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

  

Солист (друг настап)* 0,6   
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СТРУЧНО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ Поени Број Вкупно 

- Создадено неизведено друго дело; 
-  Изведба  на  втора  улога  во  современо  целовечерно 
балетско дело 
изведено со ансамбл и солисти на голема сцена*; 
-  Репетиторска  дејност  во подготовка на втора улога 
во класично 
целовечерно балетско дело; 
- Репетиторска  дејност во подготовка целовечерно 
балетско дело; 
- Учество на ликовни симпозиуми и колонии во земјата; 
- Ликовно и графичко обликување на печатени публикации 
и амбалажа – 
како автор; 
-  Ликовно  и  графичко  обликување  на  веб-страници, 
мултимедија, 
електронски книги, видео и филмска продукција – како 
автор. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 

  

- Член на камерен ансамбл (друг настап)*. 0,4   

- Член на камерен оркестар (друг настап)*; 
- Логотипови, брендирање, илустрации за публикации, 
поштенски марки 
(на конкурс) – како учесник/соработник. 

 

 
0,2 

  

- Концерт-мајстор на симфониски, оперски или балетски 
оркестар***. 

 

0,2 
  

- Водач на група на симфониски, оперски или балетски 
оркестар***. 

 

0,1 
  

-  Прв  дувач  на  симфониски,  оперски  или  балетски 
оркестар***. 

 

0,1 
  

- Член на симфониски, оперски или балетски 
оркестар***; 
- Ликовно и графичко обликување на веб-страници, 
мултимедија, електронски книги , видео и филмска 
продукција – како учесник/соработник. 

 

 
0,05 

  

- Ликовно и графичко обликување на печатени публикации 
и амбалажа – како учесник/соработник. 

 

0,03 
  

 
ВКУПНО: 
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Член 5 
 

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

 
СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ Поени Број Вкупно 

Стручна монографија9
 8   

Стручна монографија објавена во странство9
 12   

Книга од стручна област    

- автор 8   

- коавтор 7   

Поглавје во книга    

- автор 3   

- коавтор 2   

Речник, стручна енциклопедија или поимник    

- автор 6   

- коавтор 3   

Авторство на одредница во речник или енциклопедија9 0,05 / 
1875 

знаци со 
празни 
места 

  

Основен школски или средношколски учебник    

- автор 7   

- коавтор 6   

Рецензент на учебник за средно или основно образование 0,5   

Координатор во подготовката на елаборат за нова студиска 
програма 

 

1 
  

Експертски активности: евалуација, стручна ревизија, 
супервизија, технички извештаи, вешт наод и мислење, 
стручно мислење, проценка на капитал, систематизација, 
методологија11

 

 

 
1 

  

Патенти/иновации  прифатени  од  Државниот  завод  за 
индустриска 
сопственост 

 
10 

  

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   
 

11. Наставно-научните, односно научните совети на единиците со свои одлуки можат да ги утврдат активностите кои влегуваат во оваа категорија. 

 
 
 
 
 

Страна 11 од 19



 
 
 
 
 

 

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ Поени Број Вкупно 

- учесник/соработник 2   

Изведбен проект    

- одговорен проектант 1   

- учесник/соработник 0,5   

Ревизија    

- одговорен ревидент 1   

- учесник/соработник 0,5   

Дизајн или изработка на информациски систем 1   

Учество во работата на комисии за државни натпревари 1   

Учество   во   промотивни   активности   на   факултетот/ 
институтот 

 

0,5 
  

Објавено   дело   во   каталог   од   национална   ликовна 
манифестација 

 

1 
  

Објавено   дело   во   каталог   од   меѓународна   ликовна 
манифестација 

 

2 
  

Учество на национални ликовни симпозиуми (колонии) 2   

Учество на меѓународни ликовни симпозиуми (колонии) 4   

Член на национална жири-комисија 1   

Член на меѓународна жири-комисија 2   

Идеен архитектонски проект    

- автор 2   

- учесник/соработник 1   

Основен архитектонски проект    

- одговорен проектант 4   

- учесник/соработник 2   

Урбанистички проект    

- автор 2   

- учесник/соработник 1   

Урбанистички план    

- автор 2   

- учесник/соработник 1   

Дела  од  архитектонска  визуелизација,  мултимедиски  и 
графички дизајн 

   

- автор 2   

- учесник/соработник 1   

Изработка на нов софтверски пакет 2   

Воведување      нова      лабораториска/клиничка      или 
јавноздравствена 

   

метода во областа на медицинските науки и здравството    
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- првпат воведена/патентирана оригинална метода 8   

- првпат во државата воведена метода 4   

- првпат во институцијата воведена метода 1   

Превод    

- книга/учебник 3   

- дел од книга 1   

- статија 0,5   

Толкувачки ангажман (консекутивен и симултан) 0,05 
поени од 
работен 

ден 

  

Предавање на  институции од јавен интерес, културно- 
информативни центри 

 

0,5 
  

Лекторирање на трудови на странски/македонски јазик    

- книга 1   

- дел од книга 0,5   

- статија 0,25   

Стручна  редакција  на  трудови  на  странски/македонски 
јазик 

   

- книга 1   

- дел од книга 0,5   

- статија/научен труд 0,25   

Раководител на лабораторија 1   

Менаџер за квалитет во акредитирани институции 3   

Автор на брошура за пациенти (одобрена од асоцијација), 
во областа на 
медицинските науки и здравството 

 
1 

  

Клиничка или научно-апликативна студија во областа на 
медицинските 
науки и здравството 

   

- раководител 2   

- учесник 1   

Завршена специјализација во областа на медицинските 
науки и 
здравството 

 
2 

  

Завршена супспецијализација во областа на медицинските 
науки и 
здравството 

 
1 

  

Отворање   на   нова   сеизмолошка   (телеметриска   или 
акцелерографска) 
станица за регистрирање на земјотреси или инсталиран 
систем за 
пратење на динамичкото однесување на објектите9

 

 

 
6 
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Годишен  микросеизмички  каталот  на  земјотресите  од 
територијата на РМ 

 

2 
  

Анализа на сеизмограми и акцелерограми, размена на 
сеизмолошки (телеметриски      и      акцелерографски) 
податоци   и   изработка   на Прелиминарен сеизмолошки 
билтен или извештај 

 

 
0,03/ден 

  

Собирање и прелиминарна анализа на макросеизмички 
податоци 

 

0,3/година 
  

Теренско собирање на макросеизмички податоци за случен 
земјотрес 

 
0,5/ 

земјотрес 

  

Евидентирање и прелиминарна анализа на оштетувања 
од случен земјотрес и изработка на извештај. 

 

3 
  

Претседател на комисија за изработка на закон 6   

Член во комисија за изработка на закон 4   

Претседател  на  комисија  за  изработка  на  измени  и 
дополнувања на закон; изработка на подзаконски акт 

 

4 
  

Член во комисија за изработка на измени и дополнувања 
на закон; изработка на подзаконски акт 

 

2 
  

Претседател на комисија за кодификација на дел од правна 
област 

 

8 
  

Член на комисија за кодификација на дел од правна област 6   

Воведување  нова  акредитирана  лабораториска  метода 
во соодветна област 

   

- првпат во државата воведена метода 4   

- првпат во институцијата воведена метода 1   

Клиничка практика во соодветната област (дијагностички 
и тераписки процедури) 

   

- првпат во државата воведена процедура 2   

- првпат во институцијата воведна процедура 1   

Стручна  активност  од  областа  на  јавното  здравство  и 
соодветната област 

   

- изработка на програма за превенирање на болест(и) 2   

- учество во изработка на програма за превенирање на 
болест(и) 

 

1 
  

Завршена специјализација во соодветната област 2   

 
ВКУПНО: 
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ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС 

 

Поени 
 

Број 
 

Вкупно 

Уредник на научно/стручно списание 2   

Уредник на меѓународно научно/стручно списание 3   

Член на уредувачки одбор на научно/стручно списание 0,5   

Член на уредувачки одбор на меѓународно научно/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 научен/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 и уметнички 
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 0,5   

- до 6 месеци 1   

- повеќе од 6 месеци 2   

Членство во извршно тело на меѓународна организација 
која поддржува/организира научноистражувачка дејност 
(ФП7, ЦОСТ, ИЦГЕБ, ИЕАЕ и сл.) 

   

- претседател 4   

- член 2   

Меѓународна награда за научни и уметнички постигнувања    

- самостоен 7   

- учесник во тим 4   

Изготвување    и    пријавување    на    научен/образовен 
национален проект 
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ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС 
 

Поени 
 

Број 
 

Вкупно 

- носител 1   

- соработник 0,5   

Изготвување    и    пријавување    на    научен/образовен 
меѓународен проект 

   

- носител 2   

- соработник 1   

Ректор12
 9   

Проректор12
 7   

Декан/директор12
 6   

Продекан/заменик-директор12
 4   

Раководител на внатрешна организациона единица12
 3   

Член на Универзитетскиот сенат12
 2   

Член на универзитетска комисија12
 1   

Член на факултетска комисија12
 0,5   

Член на комисија за избор во звање12
 0,2   

Координатор на студиска програма12
 1   

Раководител на постдипломски или докторски студии12
 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 наука13

 

 

3 
  

Член на Советот за наука на Министерството за 
образование и наука12

 

 

3 
  

Национален координатор за одредена стручна област12
 3   

Учество во изработка на национална програма од 
одредена област 

 

3 
  

Уредник на речник или енциклопедија 2   

Претседател на здружение поврзано со струката 2   

Член на Управен одбор на здружение поврзано со 
струката 

 

0,3 
  

Претседател на професионална/струкова комора 2   

Член на орган на професионална комора 0,3   

ВКУПНО:  

 

 
 
 
 
 
 
 

12. Поените се однесуваат за еден мандатен период. 
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СПОРТСКА ДЕЈНОСТ Поени Број Вкупно 

Тренер на спортски клуб 1   

Тренер (ментор) на студентска репрезентација 2   

Селектор (водич) на студентска репрезентација 4   

Тренер (ментор) на државна репрезентација 2   

Селектор (водич) на државна репрезентација 4   

Претседател на спортско натпреварувачко здружение 2   

Претседател на стручно-организационен одбор за 
организација на домашен натпревар 

 

2 
  

Претседател   на   стручно-организационен  одбор  за 
организација   на меѓународен натпревар од висок рејтинг 

 

3 
  

Награди  и  признанија   добиени  на  државна 
официјална  спортска манифестација 

 

5 
  

 
ВКУПНО: 

 

 
 

 
Професионални референци на 

кандидатот за избор во звање 
Поени 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА (НО) ДЕЈНОСТ  

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА (НИ) ДЕЈНОСТ  

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА (СП) ДЕЈНОСТ  

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС  

СПОРТСКА ДЕЈНОСТ  

ВКУПНО  

 
 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 
 

1. Проф. д-р                                                . 
 
 

 
2. Проф. д-р                                               . 

 
 

 
3. Проф. д-р                                               . 
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Објаснување: 
 

[1] Вкупниот број поени во семестар се добива на следниов начин: неделен број на часови * 
бр. на работни недели во семестар (15) * по бодување (0,04/0,05/0,06). Пример: 3 (часа неделно)* 

15 (недели)* 0,04 (поени за одржување настава од прв циклус студии) поени. 
 

[2] Вкупниот број поени во семестар се добива на следниов начин: неделен број на часови 

* бр. на работни недели во семестар (15) * по бодување (0,04). Пример: 3 (часа неделно)* 15 
(недели)* 0,04 (поени за предавања од теренска настава) поени. 

 
[3] Вкупниот број поени во семестар се добива на следниов начин: неделен број на часови * 

бр. на работни недели во семестар (15) * по бодување (0,03/0,06). Пример: 3 (часа неделно)*15 
(недели)* 0,03 (поени за часови вежби) поени. 

 
[4] Вкупниот број поени во семестар се добива на следниов начин: број на студенти * бодување. 

Пример: 100 (студенти во семестар) * 0,002 (бодување) 0,2 поена. 
 

[5] Вкупниот број поени во семестар се добива на следниов начин: број на студенти * бодување. 
Пример: 6 (студенти во семестар) * 0,2 (бодување) 1,2 поена. 

 
[6] Вкупниот број поени во семестар се добива на следниов начин: неделен број на часови 

* бр. на работни недели во семестар (15) * по бодување (0,08). Пример: 3 (часа неделно)*15 

(недели)* 0,08 (поени за часови) 3,6 поени. 
 

[7] Монографија е научно или стручно издание кое целосно обработува одредена проблематика 
врз основа на сопствени податоци и податоци од други автори. 

 
[8] Делот претставува заокружена целина (на пример, глава во научна книга). 

 
[9] 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. 

 
[10] Апстракт на трудови објавени во зборник кога не е објавен целиот труд. 

 
[11] Наставно-научните, односно научните совети на единиците со свои одлуки можат да ги 

утврдат активностите кои влегуваат во оваа категорија 
 

[12] Поените се однесуваат за еден мандатен период. 
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Забелешки: 
 

Авторство подразбира режија, драмски текст, сценарио со рангирање зависно од форматот, 
директор на фотографија, главен монтажер. 

Авторскоучество/коавторствоподразбираактерскоостварување,сценографија,костимографија, 

кореографија, авторство на музика, косценарио, прв асистент на режија, снимател, прв асистент на 
монтажа, втор асистент на монтажа, со рангирање зависно од форматите и степенот на коавторство. 

Бодовите за активностите од областа на музичката уметност се однесуваат само на премиерните 
изведби. 

* Репризните изведби се бодуваат со 20% од бодовите предвидени за премиерните изведби. 
** Повторното изведување на делата се бодува со 15 % од бодовите предвидени за 

премиерните изведби. 
*** Активностите се бодуваат еднакво без оглед на тоа дали се работи за премиерни или за 

репризни активности. 
Камерниот ансамбл е најмногу нонет. 

 

 
Претседател на Сенат 

Доц. д-р Васко Стамевски 
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ОБРАЗЕЦ 1 
 ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО, 

НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ 

Кандидат:       

(име, татково име и презиме) 

Институција:         

(назив на факултетот/институтот) 

Научна област:       

 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ – ДОЦЕНТ/ 
НАУЧНО ЗВАЊЕ – НАУЧЕН СОРАБОТНИК 

Ред. 

број 
ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 

на општите 

услови    

да/не 

1 Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв 

и втор циклус за секој циклус посебно, односно има 

остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на 

интегрираните студии од првиот и вториот циклус * 

 

Просечниот успех на прв циклус изнесува: __________ 

Просечниот успех на втор циклус изнесува: __________ 

Просечниот успех изнесува __________за интегрираните 

студии. 

 

 

2 Научен степен – доктор на науки од научната област за 

која се избира 

 

Назив на научната област: __________, поле______, 

подрачје___________. 

 

 

3 Објавени најмалку четири научни труда** во референтна 

научна публикација согласно со ЗВО во последните пет 

години пред објавувањето на конкурсот за избор 

 

3.1 Научно списание во кое трудовите што се објавуваат 

подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку 
 



 

Ред. 

број 
ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 

на општите 

услови    

да/не 

една електронска база на списанија со трудови достапна 

на интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of 

Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или 

друга база на списанија која ќе ја утврди Националниот 

совет за високо образование 

Назив на научното списание: __________ 

Назив на електронската база на списанија:___________ 

Наслов на трудот:  _____________ 

Година на објава: _____________ 

 

3.2 Научно списание во кое трудовите што се објавуваат 

подлежат на рецензија и кое има меѓународен уредувачки 

одбор во кој учествуваат членови од најмалку три земји, 

при што бројот на членови од една земја не може да 

надминува две третини од вкупниот број на членови 

 

1. Назив на научното списание: __________ 

2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број 

и припадност по земји): __________ 

3. Наслов на трудот:  _____________ 

4. Година на објава: _____________ 

 

 

3.3 Научно списание во кое трудовите што се објавуваат 

подлежат на рецензија и кое е објавено во земја членка на 

Европската Унија и/или ОЕЦД 

 

Назив на научното списание: _________ 

Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД ________  

Наслов на трудот:  _____________ 

Година на објава: _____________ 

 

 

3.4 Книга или дел од книга рецензирана и објавена во земја 

членка на Европската Унија и/или ОЕЦД  

1. Наслов на книгата: _________  

2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД ________  

 



 

Ред. 

број 
ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 

на општите 

услови    

да/не 

3. Издавач, година и место на издавање/објавување: 

_________ 

3.5 Зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на 

меѓународни академски собири каде што членовите на 

програмскиот или научниот комитет се од најмалку три 

земји 

 

Назив на зборникот: _______ 

Назив на меѓународниот собир: ____________ 

Имиња на земјите: _________ 

Наслов на трудот:  _____________ 

Година на објава: _____________ 

 

 

3.6 Преводи на капитални дела во области кои ги утврдува 

Националниот совет за високо образование и 

научноистражувачка дејност 

 

Наслов на преведеното капитално дело: _______ 

Година на објава: _____________  

Издавач, место на издавање и година: _______ 

 

 

4 Познавање на најмалку еден странски јазик, определен со 

општ акт на Универзитетот, односно на самостојната висока 

стручна школа   

 

Странски јазик:_______________ 

Назив на документот:___________  

Издавач на документот: _________ 

Датум на издавање на документот: __________ 

 

 

5 Има способност за изведување на високообразовна дејност 

 
 

 

* На лицата кои имаат заснован работен однос на Универзитетот или на некој 

од универзитетите во Република Македонија во моментот на стапување во сила на 



 

Законот за високото образование (Службен весник на Република Македонија 

бр.82/2018), нема да се применуваат одредбите од Законот кои се однесуваат  на 

просекот, односно дека лицата треба да имаат остварено просечен успех од 

најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор циклус за секој циклус посебно, 

односно имаат остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните 

студии од првиот и вториот циклус. Во овој случај, полето под реден број 1 не се 

пополнува. 

 
** За кандидатот/ите кој има повеќе од 4 (четири) научни труда во референтна 

научна публикација, рецензентската комисија научните труда ќе ги наведе, ќе ги 

оцени и ќе ги вреднува во Образец 2. 

  



 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ – 

ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР/НАУЧНО ЗВАЊЕ – ВИШ НАУЧЕН СОРАБОТНИК 

Ред. 

број 
ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 

на општите 

услови    

да/не 

1 Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв 

и втор циклус за секој циклус посебно, односно има 

остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на 

интегрираните студии од првиот и вториот циклус * 

 

Просечниот успех на прв циклус изнесува: __________ 

   Просечниот успех на втор циклус изнесува: __________ 

Просечниот успех изнесува __________за интегрираните 

студии. 

 

 

2 Научен степен – доктор на науки од научната област за 

која се избира 

 

Назив на научната област: __________, поле______, 

подрачје___________. 

 

 

3 Објавени најмалку пет рецензирани научни труда во 

референтна научна публикација согласно со ЗВО во 

последните пет години пред објавувањето на конкурсот за 

избор 

 

 

3.1 Научно списание во кое трудовите што се објавуваат 

подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку 

една електронска база на списанија со трудови достапна 

на интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of 

Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или 

друга база на списанија која ќе ја утврди Националниот 

совет за високо образование 

1. Назив на научното списание: __________ 

2. Назив на електронската база на списанија:___________ 

Наслов на трудот:  _____________ 

Година на објава: _____________ 

 

 

3.2 Научно списание во кое трудовите што се објавуваат  



 

Ред. 

број 
ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 

на општите 

услови    

да/не 

подлежат на рецензија и кое има меѓународен уредувачки 

одбор во кој учествуваат членови од најмалку три земји, 

при што бројот на членови од една земја не може да 

надминува две третини од вкупниот број на членови 

1.Назив на научното списание: __________ 

2.Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и 

припадност по земји): _________ 

3. Наслов на трудот:  _____________ 

4. Година на објава: _____________ 

 

3.3 Научно списание во кое трудовите што се објавуваат 

подлежат на рецензија и кое е објавено во земја членка на 

Европската Унија и/или ОЕЦД 

1.Назив на научното списание: _________ 

2.Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД________ 

3. Наслов на трудот:  _____________ 

4. Година на објава: _____________ 

 

 

3.4 Книга или дел од книга рецензирана и објавена во земја 

членка на Европската Унија и/или ОЕЦД  

1. Наслов на книгата: _________  

2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД________  

3. Издавач, година и место на издавање/објавување: 

____________ 

 

 

3.5 Зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на 

меѓународни академски собири каде што членовите на 

програмскиот или научниот комитет се од најмалку три 

земји 

 

1.Назив на зборникот: _______ 

2.Назив на меѓународниот собир: ____________ 

3.Имиња на земјите: _________ 

4. Наслов на трудот:  _____________ 

5. Година на објава: _____________ 

 



 

Ред. 

број 
ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 

на општите 

услови    

да/не 

3.6 Преводи на капитални дела во области кои ги утврдува 

Националниот совет за високо образование и 

научноистражувачка дејност 

1. Наслов на преведеното капитално дело: _______ 

2. Година на објава __________ 

3. Издавач, место на издавање и година ______________ 

 

 

4 Претходен избор во наставно-научно звање – доцент, 

датум и број на Билтен:  
 

5 Има способност за изведување на високообразовна дејност 

 
 

 

* На лицата кои имаат заснован работен однос на Универзитетот или на некој 

од универзитетите во Република Македонија во моментот на стапување во сила на 

Законот за високото образование (Службен весник на Република Македонија 

бр.82/2018), нема да се применуваат одредбите од Законот кои се однесуваат  на 

просекот, односно дека лицата треба да имаат остварено просечен успех од 

најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор циклус за секој циклус посебно, 

односно имаат остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните 

студии од првиот и вториот циклус. Во овој случај, полето под реден број 1 не се 

пополнува. 

** За кандидатот/ите кој има повеќе од 5 (пет) научни труда во референтна 

научна публикација, рецензентската комисија научните труда ќе ги наведе, ќе ги 

оцени и ќе ги вреднува во Образец 2. 

 

 

 

  



 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ – РЕДОВЕН 

ПРОФЕСОР/ НАУЧНО ЗВАЊЕ – НАУЧЕН СОВЕТНИК 

Ред. 

број 
ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 

на општите 

услови    

да/не 

1 Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв 

и втор циклус за секој циклус посебно, односно има 

остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на 

интегрираните студии од првиот и вториот циклус * 

 

Просечниот успех на прв циклус изнесува: __________ 

Просечниот успех на втор циклус изнесува: __________ 

Просечниот успех изнесува __________за интегрираните 

студии. 

 

 

2 Научен степен – доктор на науки од научната област за 

која се избира 

Назив на научната област: __________, поле______, 

подрачје___________. 

 

 

3 Објавени најмалку шест рецензирани научни труда ** во 

референтна научна публикација согласно со ЗВО во 

последните пет години пред објавувањето на конкурсот за 

избор 

 

 

3.1 Научно списание во кое трудовите што се објавуваат 

подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку 

една електронска база на списанија со трудови достапна 

на интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of 

Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или 

друга база на списанија која ќе ја утврди Националниот 

совет за високо образование 

1. Назив на научното списание: __________ 

2. Назив на електронската база на списанија:___________ 

3. Наслов на трудот:  _____________ 

4. Година на објава: _____________ 

 

 

3.2 Научно списание во кое трудовите што се објавуваат 

подлежат на рецензија и кое има меѓународен уредувачки 

одбор во кој учествуваат членови од најмалку три земји, 

 



 

Ред. 

број 
ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 

на општите 

услови    

да/не 

при што бројот на членови од една земја не може да 

надминува две третини од вкупниот број на членови 

1. Назив на научното списание: __________ 

2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број 

и припадност по земји): __________ 

   3. Наслов на трудот:  _____________ 

   4. Година на објава: _____________ 

 

3.3 Научно списание во кое трудовите што се објавуваат 

подлежат на рецензија и кое е објавено во земја членка на 

Европската Унија и/или ОЕЦД 

1. Назив на научното списание: _________ 

2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД________ 

3. Наслов на трудот:  _____________ 

4. Година на објава: _____________ 

 

 

3.4 Книга или дел од книга рецензирана и објавена во земја 

членка на Европската Унија и/или ОЕЦД  

1. Наслов на книгата: _________  

2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД________  

3. Издавач, година и место на издавање/објавување: 

_____________ 

 

 

3.5 Зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на 

меѓународни академски собири каде што членовите на 

програмскиот или научниот комитет се од најмалку три 

земји 

1. Назив на зборникот: _______ 

2. Назив на меѓународниот собир: ____________ 

3. Имиња на земјите: _________ 

4. Наслов на трудот:  _____________ 

5. Година на објава: _____________ 

 

 

3.6 Преводи на капитални дела во области кои ги утврдува 

Националниот совет за високо образование и 
 



 

Ред. 

број 
ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 

на општите 

услови    

да/не 

научноистражувачка дејност 

1. Наслов на преведеното капитално дело: _______ 

2. Датум на објава  _____________  

3. Издавач, место на издавање и година 

 

4 Објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или 

збирка задачи од научната област за која се избира *** 

1. Наслов на учебникот, монографијата, практикумот или 

збирката задачи: _________  

2. Место и година на објава: _____________ 

 

 

5 Претходен избор во наставно-научно звање – вонреден 

професор, датум и број на Билтен: _____________ 

 

 

6 Има способност за изведување на високообразовна дејност 

 
 

 

* На лицата кои имаат заснован работен однос на Универзитетот или на некој 

од универзитетите во Република Македонија во моментот на стапување во сила на 

Законот за високото образование (Службен весник на Републиа Македонија 

бр.82/2018), нема да се применуваат одредбите од Законот кои се однесуваат  на 

просекот, односно дека лицата треба да имаат остварено просечен успех од 

најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор циклус за секој циклус посебно, 

односно имаат остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните 

студии од првиот и вториот циклус. Во овој случај, полето под реден број 1 не се 

пополнува. 
** За кандидатот/ите кој има повеќе од 6 (шест) научни труда во референтна 

научна публикација, рецензентската комисија научните труда ќе ги наведе, ќе ги 

оцени и ќе ги вреднува во Образец 2. 

***Наведениот услов ќе се применува по истекот на три години од денот на 

стапувањето во сила на Законот за високото образование (Службен весник на 

Република Македонија бр.82/2018). 

 

 

 

 

  



 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА – ДОЦЕНТ, 

ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР  И РЕДОВЕН ПРОФЕСОР  НА СТРУЧНО-
УМЕТНИЧКИ ПРЕДМЕТИ 

Ред. 

број 
ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 

на општите 

услови    

да/не 

1 За доцент, вонреден професор и редовен професор по 

стручно-уметничките предмети може да биде избрано и 

лице без научен степен – доктор на науки, кое има 

завршено соодветно високо образование од втор циклус 

 

 

2 Признати уметнички и стручни дела, односно остварувања 

кои се од особено значење за афирмација на културата и 

уметноста во и надвор од земјата  

(да се наведат/опишат) 

 

 

3 Има способност за наставна работа  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО  

НАСТАВНО-СТРУЧНО ЗВАЊЕ – ЛЕКТОР 

 

Ред. 

број 
ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 

на општите 

услови    

да/не 

1 Завршени втор циклус академски студии 

 
 

2 Стекнат назив – магистер од соодветната област   

 

Назив на научната област: __________. 

 

 

3 Остварен просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на 

студиите на прв и втор циклус, за секој циклус посебно  

 

Просечниот успех на прв циклус изнесува: __________ 

  

Просечниот успех на втор циклус изнесува: __________ 

 

 

4 Наставно и практично искуство во полето во кое се избира 

(да се наведе наставното и практичното искуство во полето во кое 

се избира) 

 

 

 

* На лицата кои имаат заснован работен однос на Универзитетот или на некој 

од универзитетите во Република Македонија во моментот на стапување во сила на 

Законот за високото образование (Службен весник на Република Македонија 

бр.82/2018), нема да се применуваат одредбите од Законот кои се однесуваат  на 

просекот, односно дека лицата треба да имаат остварено просечен успех од 

најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор циклус за секој циклус посебно, 

односно имаат остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните 

студии од првиот и вториот циклус. Во овој случај, полето под реден број 1 не се 

пополнува. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО  

НАСТАВНО-СТРУЧНО ЗВАЊЕ – ВИШ ЛЕКТОР 

 

Ред. 

број 
ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 

на општите 

услови    

да/не 

1 Завршени втор циклус академски студии 

 
 

2 Стекнат назив – магистер од соодветната област   

 

Назив на научната област: __________. 

 

 

3 Остварен просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на 

студиите на прв и втор циклус, за секој циклус посебно* 

 

Просечниот успех на прв циклус изнесува: __________ 

  

Просечниот успех на втор циклус изнесува: __________ 

  

 

4 Наставно и стручно искуство во областа во која се избира 

(да се наведе наставното и стручното искуство во полето во кое се 

избира)  

 

 

5 Претходен избор за лектор на високообразовна установа, 

датум и број на Билтен:   
 

6 Има објавено научни и стручни трудови во областа во која 

се избира 

(да се наведат научните и стручните трудови и каде се објавени) 

 

 

 

* На лицата кои имаат заснован работен однос на Универзитетот или на некој 

од универзитетите во Република Македонија во моментот на стапување во сила на 

Законот за високото образование (Службен весник на Република Македонија 

бр.82/2018), нема да се применуваат одредбите од Законот кои се однесуваат  на 

просекот, односно дека лицата треба да имаат остварено просечен успех од 

најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор циклус за секој циклус посебно, 

односно имаат остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните 

студии од првиот и вториот циклус. Во овој случај, полето под реден број 1 не се 

пополнува. 



 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ – 

АСИСТЕНТ/АСИСТЕНТ ИСТРАЖУВАЧ 

Ред. 

број 
ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 

на општите 

услови    

да/не 

1 Има завршено прв и втор циклус академски студии со 

најмалку 300 ЕКТС-кредити  

 

 

2 Стекнат назив – магистер од соодветната област   

Назив на научната област: __________. 

 

 

3 Остварен просечен успех од најмалку 8,00 (осум)  на првиот 

циклус и вториот циклус на академски студии посебно  

 

Просечниот успех на прв циклус изнесува: __________ 

  

Просечниот успех на втор циклус изнесува: __________ 

 

 

4 Има познавање на најмалку еден странски  јазик  

1. Странски јазик:_______________ 

2. Назив на документот:___________  

3. Издавач на документот: _________ 

4. Датум на издавање на документот________ 

 

 

 

 

  



 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ – АСИСТЕНТ  

За факултети кои имаат студиски програми на интегрирани прв и 
втор циклус студии  

Ред. 

број 
ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 

на општите 

услови    

да/не 

1 Има завршено интегрирани прв и втор циклус академски 

студии со најмалку 300 ЕКТС-кредити, со остварен просечен 

успех од најмалку 8,00 (осум)  

 

Просечниот успех изнесува: __________ 

 

 

2 Има завршено додипломски и постдипломски студии по 

студиските програми пред воведувањето на европскиот 

кредит-трансфер систем и има остварено просечен успех од 

најмалку 8,00 (осум) на додипломските и постдипломските 

академски студии одделно    

Просечниот успех на додипломски студии изнесува: 

__________ 

  

Просечниот успех на постдипломски студии изнесува: 

__________ 

  

 

3 Има познавање на најмалку еден странски  јазик  

1. Странски јазик:_______________ 

2. Назив на документот:___________  

3. Издавач на документот: _________ 

4. Датум на издавање на документот _______ 
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ОБРАЗЕЦ 2
КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО И НАСТАВНО-СТРУЧНО 

ЗВАЊЕ

Кандидат: ___________________________________________________________
  (име, татково име и презиме)

Институција:  ___________________________________________________________
  (назив на факултетот/институтот)

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА  ДЕЈНОСТ

Ред. број Назив на активноста: Поени

Вкупно

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Ред. број Назив на активноста: Поени

Вкупно

Научна област:  ________________________________________________________
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СТРУЧНО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ

Ред. број Назив на активноста: Поени

Вкупно

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Ред. број Назив на активноста: Поени

Дејности од поширок интерес
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Спортска дејност

Вкупно

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ Поени
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА  ДЕЈНОСТ
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
СТРУЧНО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ
СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ 
Вкупно

Членови на комисијата
1. _________________________, претседател
2. _________________________, член
3. _________________________, член
4. _________________________, член
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МЕЃУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ
„ГАВРИЛО РОМАНОВИЧ ДЕРЖАВИН“

СВЕТИ НИКОЛЕ – БИТОЛА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ОБРАЗЕЦ  ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА ОБЈАВЕН НАУЧЕН/СТРУЧЕН ТРУД

Име на факултетот: 

1. Наслов на трудот:

На македонски јазик:

На англиски јазик или на странскиот јазик на кој е објавен:
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2. Податоци за авторот/авторите:
Автор 1:
Име и презиме:
Факултет:
Универзитет:
Адреса на е-пошта:  
Автор 2:
Име и презиме:
Факултет:
Универзитет:
Адреса на е-пошта:  
Автор 3:
Име и презиме:
Факултет:
Универзитет:
Адреса на е-пошта:  
Автор 4:
Име и презиме:
Факултет:
Универзитет:
Адреса на е-пошта:  
Автор 5:
Име и презиме:
Факултет:
Универзитет:
Е-Адреса на е-пошта:  
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3. Податоци за научниот/стручен собир:
Име на 
научниот/
стручен собир
Време на одржување на научниот/стручен собир:
Од (     ) до (     ), месец (   ), година (   );

Место на одржување на научниот/стручен собир:
Град:

Држава: 

4. Податоци за презентација:
Трудот е презентиран на: 

- Конференција 
- Симпозиум 
- Друго (наведете):
Трудот е презентиран:

- Усно   
- Постер
- Не е презентиран

Трудот не е објавен 

Трудот е објавен во: 
- Зборник на трудови (Proceedings)
- Списание/Журнал  (Journal)
- Impact factor (IF) 
- Книга
Друго (наведете)
Трудот е индексиран во:
- Ebsco
- Emerald      
- Scopus
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- Web of Science
- Journal Citation Report
- SCImago Jornal Rang
- Друго (наведете)

Име на печатено издание:   

Година на објавување:   

ISBN:
ISSN:
Број:
DOI:
Страници: од – до:
Издавач:
Име на  издавачка куќа:
Уредник/уредници:
Град:
Држава:

6. Научна гранка: 
Шифра:
Назив:

НАПОМЕНА:

Со пополнување на Образец бр. 3, наставниот кадар при МСУ „Г. Р. Державин“ Свети Николе 
– Битола, стручните/научни трудови електронска форма ги доставува до Проректорот за настава 
на МСУ согласно член 31 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-
научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори на Меѓународен 
Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“ Свети Николе - Битола. 

Во печатена форма истите доставени трудови се архивираат во персоналното досие на 
наставниците.
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