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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
 

Врз основа на член  57 став 1 алинеја 5 од Законот за научно – истражувачката дејност 
(“Службен весник на Република Македонија” бр.46/08 и 103/08), министерот за 
образование и наука донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗБОР ВО ПОВИСОКО 

НАУЧНО ЗВАЊЕ 
 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот и постапката за избор во повисоко научно 

звање на истражувачите во субјектите за вршење научно - истражувачка дејнoст. 
 

Член 2 
Научни звања во смисла на овој правилник се: научен соработник, виш научен 

соработник и научен советник. 
 

Член 3 
Условите кои треба да ги исполнуваат истражувачите за соодветно  научно звање се 

утврдени во член 36 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 46/08 и 103/08). 

 
Член 4 

Постапката за избор во соодветно научно звање е утврдена во членовите 38 и 39 од 
Законот за научно – истражувачката дејност. 

 
Член 5 

Изборот во повисоко научно звање, односно исто научно звање, се врши по истекот на 
периодот за кој е извршен претходниот избор, доколку лицето со научно звање ги 
исполнува условите за избор во повисоко звање и со својата научна работа има особен 
придонес за развојот, односно унапредувањето и примената на науката во соодветната 
научна област и пошироко. 

 
Член 6 

За особен придонес за развојот, односно изборот во повисоко научно звање и 
примената на науката во соодветната научна област и пошироко се смета: 

- број на објавени научни книги и монографии во кои се презентираат резултатите од 
реализираните научни проекти;  

-  број на објавени научни трудови во научни списанија; 
-  објавени монографии; 
-  учества во меѓународни проекти, конференции и научни собири; 
-  постигнати резултати и придонес во создавањето млади научно - истражувачки кадри 

и 
- други специфични активности во науката поврзани со соодветната научна област. 
Постигнувањата од  став 1 на овој член  се однесуваат за времето од последниот избор. 
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Избор во повисоко научно звање на истражувачите во јавните научни установи 
 

Член 7 
Изборот во повисоко научно звање се врши на основа на постигнувањата во дејностите: 
- Научно-истражувачка (во натамошниот текст: НИ) и наставно-научна (во 

натамошниот текст: НН); 
- Стручно-апликативна(во натамошниот текст: СА) и организационо-развојна (во 

натамошниот текст: ОР). 
Активностите во рамките на наведените дејности се вреднуваат според  Образецот за  

одредување на вкупната актива на поени за избор во одредено звање, кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 8 

Во звање научен соработник може да биде избрано лице кое има: 
- научен степен доктор на науки од научната област за која се избира; 
- објавени повеќе трудови во научни списанија и во други публикации кои се од 

значење за развојот на науката и струката и кои го потврдуваат владеењењто на 
проблематиката на која се избира, од кои најмалку три во научни списанија, од кои 
најмалку еден е опфатен  и со импакт фактор (во натамошниот текст: СЦИ) и  

- има остварено минимум  75 поени кои се однесуваат на целокупната активност на 
лицето за научно-истражувачката, наставно-научната, стручно-апликативната и 
организационо-развојната дејност. 

 
Член 9 

Во звање виш научен  соработник може да биде лице кое има: 
- звање научен соработник од научната област за која се избира; 
- објавени повеќе научни  трудови од значење за развојот на науката и струката во 

соодветната област, од кои поголемиот број се самостојни (изворни   научни трудови) и со 
кои тоа се афирмира во соодветната научна област во земјата, од кои најмалку шест  во 
научни списанија, од кои најмалку два опфатени   со СЦИ, од кои најмалку три труда 
(минимум еден опфатен со СЦИ) помеѓу двата избора; 

- учество во научно-истражувачки проекти, при што барем во 1 проект во својство на 
раководител на проектот; 

- има остварено минимум  75 поени кои се однесуваат на целокупната активност на 
лицето и тоа: 60 поени за НИ + НН и 15 поени за  СА+ организационо-развојна ОР. 

 
Член 10 

Во звање научен советник може да биде лице кое има: 
- звање  виш научен соработник од научната област за која се избира; 
- објавени  поголем број  научни трудови со кои се врши значајно влијание врз развојот 

на научната мисла и усовршување на практиката во соодветната област за кои лицето 
добило научно, односно општествено признание за придонес во научната област во која се 
избира и се објавени во  афирмирани списанија, како и реферати и соопштенија на 
меѓународни собири и учебници и монографски изданија со кои може да се оцени 
афирмираноста на лицето во соодветната научна и стручна област, од кои најмалку десет 
во научни списанија, од кои најмалку три објавени во списанија со импакт фактор, од кои 
најмалку четири труда (минимум два објавени во списанија со СЦИ помеѓу двата избора; 

- голем придонес во усовршување на научен подмладок; 
- има остварено минимум  100 поени кои се однесуваат на целокупната активност на 

лицето и тоа: 85  поени за НИ +  НН и 15 поени за  СА+ ОР. 
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Член 11 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од неговото објавување во „Службен 

весник на Република Македонија“. 
 

     Бр. 19-3585/1         
22 мај 2009 година                                  Министер, 
        Скопје                              Перо Стојановски, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


