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Врз основа на член 94став 1 точка 43 од Законот за високото образование
(„Службен весник на РМ“ број82/2018 и „Службен весник на РСМ“број178/2021) и
член
283 став 1 точка 18 од Статутот на Универзитетот, Универзитетскиот сенат на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, на 200-та седница одржана на
30.03.2022 година, го донесе следниот

ПРАВИЛНИК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА АКТИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ И
ЕДИНИЦИТЕ ВО НЕГОВ СОСТАВ ВО БИЛТЕНОТ НА

УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Со овој Правилник се уредуваат начинот и постапката за издавање на

Билтенот и се врши усогласување на формата и содржината на материјалите што
се објавуваат во Билтенот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола (во
натамошниот текст: Универзитетот).

Член2
Билтенот е јавно гласило на Универзитетот.
Општите акти на единиците и на Универзитетот влегуваат во сила најрано

со  денот на објавувањето во Билтенот на Универзитетот.

Член3
Во Билтенот се објавуваат следниве материјали:

 статути, правилници, упатства и други акти на единиците и на Универзитетот
 реферати за избор во наставно-научни, наставни, научни,

наставно-стручни и соработнички звања;
 рецензии на ракописи (учебници, учебни помагала, монографии и др.);
 извештаи од Комисија за оценка на докторски трудови (докторски дисертации);
 табела со одлуки за прифатени теми за изработка на докторски,

магистерски и специјалистички трудови;
 реферати за доделување на звањето почесен професор, професор

емеритус и титулата почесен доктор на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ - Битола;

Член 4
Билтенот на Универзитетот се објавува еднаш во месецот. Тој се објавува во

електронска форма на веб-страницата на Универзитетот www.uklo.edu.mk.
Билтенот има главен и одговорен уредник и редакциски одбор.

По исклучок, врз основа на образложено барање од единицата во текот на
месецот, може да се објави и Анекс на Билтен.

НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ

http://www.uklo.edu.mk/


Член 5
Материјалите за објавување ги доставуваат единиците и Универзитетот.
Во Билтенот на Универзитетот може да се објават и материјали на придружните



членки на Универзитетот.
Материјалите се доставуваат во печатена и во електронска форма

потпишани од овластени потписници и заверени согласно актите на Универзитетот.
Заедно со материјалите се доставува и Барање за објавување потпишано од
деканот/директорот на единицата.

Член 6
Материјалите до Универзитетот се доставуваат најдоцна до 25. ден во

месецот, зада се објават во Билтенот којшто излегува на 01.ден во наредниот
месец.

Член 7
Одговорниот уредник на Билтенот:
- врши проверка на материјалите во смисла на редоследот на елементите

што  треба да бидат содржани во материјалите согласно овој Правилник;
- ги враќа на доработка материјалите чија подготовка не е усогласена со

одредбите на овој Правилник;
- ја подготвува содржината на Билтенот според еднообразен редослед на

материјалите: по единици (согласно Статутот), со подредување на
материјалите според содржината (реферати за избор, рецензии на
ракописи, извештаи од Комисија за оценка на докторски трудови, одлуки за
прифатени теми, реферати за доделување на звањето почесен професор,
професор емеритус и титулата почесен доктор);

- го доставува Билтенот до Секторот за информатички и комуникациски
технологии за објавување на веб-страницата на Универзитетот.

УСОГЛАСУВАЊЕ  НА  ФОРМАТА  И СОДРЖИНАТА НА МАТЕРИЈАЛИТЕ

Дефинирање на поимот
Член 8

Под ‘усогласување на формата и содржината на материјалите’, во смисла на
овој Правилник, се подразбира употреба на еднообразна методологија при
техничката подготовка на материјалите, како и примена на редоследот на
елементите во содржината и сл., дадени во соодветни прилози кои се составен
дел на овој Правилник.

Технички алатки
Член 9

Техничкото обликување на материјалите коишто се доставуваат за
објавување во Билтенот треба да биде направено во програмата за уредување на
текст Microsoft Word – верзија 2007 или понова. Големината на страницата на
материјалите треба да биде А4, сите маргини 2,54, фонтот Times New Roman,
големина на фонт 12 и единечен проред, со македонска поддршка за текстови на
македонски јазик.

Обемот на рефератите за избор во звања може да изнесува најмногу до 15
страници, додека пак обемот на рецензиите за авторски изданија и извештаи може
да изнесува најмногу до 10 страници.



Редослед на елементитево содржината на материјалите

Реферати за избор во наставно-научни, наставни,научни, наставно-
стручни и соработнички звања – Прилог бр.1



Член 10
Редоследот на елементите во содржината на рефератите за избор во

наставно- научни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања е:

Вовед:
 датум и јавни гласила во кои е објавен конкурсот за избор;
 назив на  наставно-научната/ите област/и (дисциплина/и);
 одлука  на ННС/НС за избор на рецензентската комисија;
 членови на рецензентската комисија.

Биографскиподатоци:

 датум и место нараѓање;
 завршено средно образование: вид на училиште и датум назавршување;
 високо образование: година на запишување,назив на установата,

година на дипломирање, просечен успех (за доценти -задолжително);
 магистерски студии: година на запишување, назив на установата,

година на магистрирање, назив на магистерскиот труд, просечен
успех;

 докторат: назив на установата, датум на завршување, назив на докторскиот труд;
 избори во звања: по редослед, со датуми и називи на областите во кои е

извршен изборот, установата и сл.;
 друго.

По биографските податоци, вкупните остварувања на кандидатот се делат
на: прв дел, во којшто се цитираат билтените во кои се објавени претходните
реферати и втор дел, од последниот избор на кандидатот, до пишувањето на
рефератот.

Вториот дел содржи:

Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот од последниот
избор до денот на пријавата

Научно-истражувачка  работа:

 учество со трудови на научни собири
(конференции, конгреси, симпозиуми,семинари и сл.) - со

наведување на областа/ите:
- меѓународни
- домашни
- друго

 публикувани трудови во списанија - со наведување на областа/ите:
- со меѓународен уредувачки одбор
- соимпакт-фактор
- во домашни списанија
- учебници
- друго

 проекти - со наведување на областа/ите
- национални (раководител/координатор/член)
- меѓународни (раководител/координатор/член)
- менторство на магистерски и докторски трудови



- други активности кои припаѓаат во научно-истражувачката дејност,
релевантни за изборот.

Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научно-
истражувачки подмладок:



 установа;
 циклус на студии;
 студиска програма;
 предметна програма;
 часови, вежби;
 период (да се подели периодот: вкупните остварувања со повикување на

билтените во кои се објавени претходните реферати и од последниот избор
до пишувањето на рефератот);

 менторство на дипломски и на специјалистички студии;
 членство во комисии за оцена или одбрана на дипломски,

специјалистички и магистерски трудови и докторски дисертации;
 другиактивностикоишто припаѓаат во наставно образовната дејност,

релевантни за изборот.

Стручно-апликативна или стручно-уметничка дејност

Податоците за активностите да се групираат, како на пример:
 експертизи;
 рецензии за учебници, избори,одбрани;
 апликативни проекти;
 спортски активности;
 членство;
 награди;
 престои во странство;
 други активности кои припаѓаат на стручно-апликативната дејност и

дејноста од поширок интерес, релевантни за изборот.

Оценка одсамоевалуација
 оценка од спроведена анкета на студентите (за позитивна оценка се смета

оценката 3,5 од спроведените самоевалуации во последните пет години,
согласно Правилникот за посебните услови и постапката за избор во
наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола).

Оценка на општите услови за избор во наставно-научни, наставни, научни,
наставно-стручни и соработнички звања

Конкретните активности се наведуваат во табели со потврда за исполнетост на
општите услови за избор во звања што се составен дел од овој Правилник дадени
во Прилог бр.2

Оценка на посебните услови за избор во наставно-научни, наставни, научни,
наставно-стручни и соработнички звања

Конкретните активности се наведуваат во табелата во Анекс1 од Правилникот за
посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни,
научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-
Битола.

Заклучок ипредлог:



 оцена на целокупната дејност на кандидатот, со сумарен приказ на
резултатите, односно поените во сите области:
- наставно-образовна дејност (НО)



- научно-истражувачка дејност (НИ)
- стручно-уметничка дејност (СУ)
- стручно-апликативна дејност (СА)
- дејност од поширок интерес
- оценка од самоевалуација

 предлог до ННС/НС за избор во соодветно звање, научна/и област/и.

Обемот на рефератите за избор во звања може да изнесува најмногу до 15 страници.

Реферат за доделување на звањето почесен професор, професор
емеритус и титулата почесен доктор

Член 11
Редоследот на елементите (деловите) во содржината на рефератот за

доделување на звањето почесен професор, професор емеритус и титулата почесен
доктор е:

 основни податоци за кандидатот;
 постигнувања, резултати;
 трудови, академски публикации;
 придонес во развојот на Универзитетот и земјата;
 заклучок и предлог.

Рецензии на ракописи - Прилог бр.3

Член 12
Редоследот на елементите (деловите) во содржината на рецензии на ракописи (за

издавање учебници и учебни помагала) е:

Вовед:
 одлука на ННС/НС;
 членови на рецензентската комисија;
 назив на ракописот, автор/-и, предметна програма.

1. Општизвештај:
 назив на учебникот, односно учебното помагало;
 назив на студиската програма;
 назив на предметната програма за која се однесува;
 фонд на часови настава и ЕКТС-кредити;
 број на изданието (прво, второитн.);
 кога не се работи за прво издание, во колкава мера тоа се

разликува од претходното;
 општи податоци за учебникот, односно учебното помагало (број на

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

2. Посебен извештај на секојрецензент:
 краток опис на содржината;
 оцена за усогласеноста со предметната програма;
 предлози за потребни корекции;



 оцена на ракописот;
 категоризација (учебник/учебно помагало/скрипта);
 заклучок со предлог за оправданоста за објавување на ракописот.



Обемот на рецензијата може да изнесува најмногу 10 страници. Рецензиите
за ракопис не треба да содржат извештај од секој член на комисијата со
текст што се повторува.

Извештај од Комисија за оцена на докторски труд (докторската
дисертација) -Прилог бр.4

Член 13
Редоследот на елементите (деловите) во содржината на Извештајот од

Комисијата за оцена на докторски труд (докторска дисертација) е:

Вовед:
 одлука на ННС/НС за формирање комисија за оцена на докторскиот

труд (докторската дисертација);
 членови на комисијата;
 име на кандидатот;
 наслов на докторскиот труд (докторската дисертација).

2. Анализа натрудот:
 име на кандидатот и наслов на темата;
 предмет на истражување;
 научно подрачје во кое се работи трудот;
 обем и структура, со краток опис на содржината (деловите/главите).

3. Предмет наистражување:
 состојба на научно подрачје во кое се работи трудот;
 краток опис на применетите методи;
 краток опис на резултатите од истражувањето;
 доколку се очекува резултатите од истражувањето да бидат

практично применливи, тоа треба да се нагласи.

4. Оцена натрудот:
 научно подрачје, односно потесна област на истражување;
 цел и очекуван научен придонес;
 исполнува услови за подготовка на трудот.

5. Исполнетост на законските услови за одбрана на трудот:
 објавени најмалку два труда во референтна научна публикација од

кандидатот пред одбраната на докторскиот труд (докторската дисертација).

6. Заклучок и предлог до ННС/НС и до Советот на студиската програма:
 главни научни придонеси на кандидатот;
 подрачје на примена и ограничувања;
 можни натамошни истражувања.

Обемот на Извештајот може да изнесува најмногу 10 страници.

Преглед на одлуки за прифатени теми за изработка на докторски,



магистерски/специјалистички трудови – Прилог бр.5

Член 14



Единицата на Универзитетот ги пополнува податоците за одлуките за
прифатени теми за изработка на докторски, магистерски или специјалистички
трудови,  во  согласност со податоците од Прегледот.

Во прилог на Прегледот, единиците се должни да ги достават соодветните
одлуки до Универзитетот.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 15
Одредбите од овој Правилник нема да се применуваат за распишаните

конкурси за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и
соработнички  звања  пред влегувањето во сила на Правилникот.

Член 16
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на

Универзитетот.

Проф. д-р Пеце Николовски с.р.
Претседател на Сенат



Прилог бр.1
РЕФЕРАТ

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО
НАСТАВНО-НАУЧНАТА  ОБЛАСТ (ДИСЦИПЛИНА)

НА ЕДИНИЦА НА УКЛО

Врз  основа  на  конкурсот  на  Универзитетот  „Св.  Климент  Охридски“  -  Битола
/единицата/, објавен во весниците и _ од година, за
избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научната/ите
област/и (дисциплина/и) _ , и врз основа на Одлуката на Наставно-
научниот/Научниот/Наставничкиот   совет,   бр. , донесена  на
, формирана   е   Рецензентска   комисија   во  состав:  д-р ,
на

,  д-р , на и
д-р , на .

Како членови на Рецензентската комисија, по разгледувањето на
пристигнатите материјали, а врз основа на член 173 став 8 од Законот за
високото образование (Сл. Весник бр. 82/2018) и на чл. 31 и чл. 32 од
Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни,
наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битола, Рецензентската комисија го поднесува следниов:

ИЗВЕШТАЈ

На објавениот конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни
звања во научната/ите област/и (дисциплина/и) , во предвидениот рок се
пријави/- ја .

Биографски податоци и образование

Кандидатот/ката  _ д-р е  роден/а на , во _ .
Средно образование завршил/а во на _. Со високо
образование се стекнал/а на

, на година. Дипломирал/а на година,  со  просечен успех
.

Во академската се  запишал/а  на   втор  циклус (магистерски)  студии на
. Студиите ги завршил/а на година, со просечен успех . На

година го одбранил/а магистерскиот труд на тема: .
Докторска дисертација пријавил/а на _ година на .

Дисертацијата на тема: ја одбранил/а на година, пред
Комисија во состав: . Со тоа се стекнал/а со научниот
степен доктор на науки од научната област .

На година   е   избран/а   во
звањето

на во

областа/ите .
Во моментот е . Последниот реферат за избор е објавен во

Билтен бр. од година.
Кандидатот/ката активно владее јазик.
Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни,



педагошки и други остварувања на кандидатот/ката од почетокот на кариерата,
објавени во Билтен/билтени бр. , како и вкупните научни, стручни,
педагошки



и други остварувања на кандидатот од последниот избор до денот на
пријавата, врз основа на сета поднесена документација која е од важност за
изборот.

Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот од
последниот избор до денот на пријавата

Наставно-образовна дејност
Во      рамките      на      наставно-образовната      дејност      на  УКЛО,     _

, кандидатот/ката   д-р
изведува (настава, вежби, теренска настава,  итн.) на
циклус  студии  на  студиската  програма и на

.
Кандидатот/ката
бил   ментор   на

трудови.

дипломски   и   на специјалистички

Кандидатот/ката учествувал како член во Комисија за оцена/или одбрана на
дипломски, специјалистички, магистерски трудови и на докторски
дисертации.

Кандидатот/ката е автор на рецензиран учебник  под наслов .

Други активности кои припаѓаат во наставно-образовната дејност, релевантни
за изборот.

Конкретните активности се наведуваат во табелата во Анекс 2 од Правилникот
за избор, со датуми и други релевантни податоци.

Научно-истражувачка дејност/стручно-уметничка дејност
Д-р има   објавено   вкупно   _ научни  трудови од

област/и, од кои научни труда во научни списанија со импакт-фактор (фактор на
влијание), трудови, во меѓународни научни списанија, трудови во меѓународни
научни публикации и трудови во зборници од научни собири.

Д-р бил раководител на национални, односно

меѓународни   научни   проекти.   Бил
национален  координатор на

научни проекти, а учествувал како член во

научни проекти.

меѓународни

Кандидатот/ката бил ментор на магистерски и докторски трудови.
Други активности кои припаѓаат во  научно-истражувачката  дејност,

релевантни за изборот.
Називите на трудовите, проектите и сл. се наведуваат во табелата во Анекс 2 од

Правилникот за избор, со датуми и други релевантни податоци.

Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Д-р активно  е  вклучен  во  стручно-апликативната работа на _ .

Врши стручна .
Кандидатот/ката д-р остварил/а експертски активности

во , програми за и елаборат за .



Стручно усовршување во   странство   остварил/а со   студиски престој во
.

Особена активност кандидатот/ката покажува во дејностите од поширок интерес.
Активно е вклучен/а во работата на стручни комисии и работни групи при :

Комисија за ;
Работна група за .
Д-р активно е вклучен/а во работата на бројни комисии на

УКЛО, и  тоа: .



Кандидатот/ката учествувал/а во уредувачкиот одбор за издавање на монографија
, библиографија и јубилеен годишен зборник .

Бил/а член на рецензентски комисии за избор на лица во
наставно-научно звање.

Во   изборниот  период,  д-р _ учествувал/а во изготвување и
пријавување на _ научни, стручно-апликативни проекти на МОН
и

развојни проекти.
Други активности од Анекс 1 кои припаѓаат во стручно-апликативната

дејност и дејноста од поширок интерес, релевантни за изборот.
Конкретните активности се наведуваат во табелата во Анекс 2 од

Правилникот за избор, со датуми и други релевантни податоци.

Оценка од самоевалуација
Кандидатот/ката , на

анонимно спроведената анкета на
студентите на

година, доби позитивна оценка од
/единица/.

ОЦЕНКА НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ,
НАСТАВНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА

Кандидатот/ката д-р ги исполнува општите услови предвидени
во Законот за високо образование и Правилникот за критериумите и постапката
за избор во наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и
соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола. За
исполнетоста на условите, кандидатот/ката има доставено соодветна
документација и истите се наведуваат во табелите од Прилог бр. 2, којшто е
составен дел на Правилникот за објавување на актите на Универзитетот и
единиците во негов состав во Билтенот на Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ – Битола.

ОЦЕНКА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО- НАУЧНИ
ЗВАЊА, НАСТАВНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ
ЗВАЊА

Покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени во Законот за
високо образование, кандидатот/ката д-р ги исполнува и посебните услови
за избор во звање предвидени со правилникот за избор во звања на
Универзитетот „Св. Климент Охридски” – Битола. За исполнетоста на условите,
кандидатот/ката има доставено соодветна документација и истите се дадени во
Табела – Анекс 1 од Правилникот за критериумите и постапката за избор во
наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола. Условите во табелите кои што ги
исполнува кандидатот/ката се одбележани со “X”.

Заклучок и предлог
Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање

на кандидатот/ката, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува
наставно-образовната, научно-истражувачката и стручно-апликативната дејност,
како и дејноста од поширок интерес на  д-р .



Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот
од последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р поседува
научни и стручни квалитети и според Законот за високото образование и
Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни,
наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ - Битола, ги исполнува сите услови да биде избран во
(наставно-научно/наставно/ и сл.) звањето

во научната/ите област/и .
Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи

на Наставно-научниот  совет  на во , д-р _ да
биде избран во звањето (наставно-научно/наставно/ и сл.) _ во
научната/ите област/и .

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
1. Проф. д-р редовен/вонреден
професор/доцент
2. Проф. д-р
редовен/вонреден професор/доцент
3. Проф. д-р
редовен/вонреден професор/доцент



Прилог бр. 2

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО,
НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ

Кандидат:
(име, татково име и презиме)
Институција:
(назив на единицата)
Научна/и област/и:

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

Ред
.
бро
ј

ОПШТИ УСЛОВИ

Исполнетос
т 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 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, при
што бројот на членови од една земја не може да надминува



Ред
.
бро
ј

ОПШТИ УСЛОВИ

Исполнетос
т на

општите
услови
да/не

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 научно-
истражувачка дејност

1. Наслов на преведеното капитално  дело:
2. Година  на објава:
3. 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

1. Странски јазик:_
2. Назив на документот:
3. Издавач на документот:
4. Датум на издавање на документот:



Ред
.
бро
ј

ОПШТИ УСЛОВИ

Исполнетос
т на

општите
услови
да/не

5 Има способност за изведување на високообразовна дејност

*За кандидатот/ите кој има повеќе од 4 (четири) научни труда во референтна научна публикација, рецензентската
комисија научните труда ќе ги наведе во рефератот.

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ –
ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР/НАУЧНО ЗВАЊЕ – ВИШ НАУЧЕН
СОРАБОТНИК

Ред
.
бро
ј

ОПШТИ УСЛОВИ

Исполнетос
т 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:
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, при





Ред
.
бро
ј

ОПШТИ УСЛОВИ

Исполнетос
т на

општите
услови
да/не

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 научно-
истражувачка 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  С.  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 во рефератот.

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ – РЕДОВЕН ПРОФЕСОР/
НАУЧНО ЗВАЊЕ – НАУЧЕН СОВЕТНИК



Ред.
број ОПШТИ УСЛОВИ

Исполнетост
на општите

услови
да/не

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
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 С. 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 во рефератот.

***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

* На лицата кои имаат заснован работен однос на Универзитетот или на некој од универзитетите во
Република С. 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  С.  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

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



Прилог бр.3

РЕЦЕНЗИЈА

НА РАКОПИСОТ „_ “ ОД АВТОРОТ/-ИТЕ

Врз основа на Одлуката на Наставно-научниот/Научниот/Наставничкиот совет на
_ /Ректорската управа на УКЛО, бр._ , за членови на Рецензентската

комисија за рецензирање на ракописот од авторот/-ите:
, наменет за студентите на _ (назив на

единицата),  за предметот/-ите , избрани се
и _.

По добивањето на ракописот и неговото детално разгледување и анализа, до
Наставно-

научниот  Научниот/Наставничкиот  совет
на

рецензентите го поднесуваат следниов

И З В Е
Ш Т А
Ј

I. ОПШТ ДЕЛ

во  _ ,

О сновни податоци за ракописот

Назив на
ракописот:

Назив на предметната
програма:

Назив на студиската
програма:

Фонд на часови и
ЕКТС-кредити (доколку
ракописот е наменет за повеќе
предмети, да се наведат сите
предмети):

Предметот на единица    е
(изборен/задолжителен) предмет со фонд на часови , број на ЕКТС-кредити _ и
се слуша во _ семестар.

Реден број на
изданието:

прво издание/ издание (се разликува
од претходното издание _ _ %)

Општ
и
податоци
за

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи __
страници (формат _), напишани на компјутер, со големина на
фонтот __. Текстот е поделен во поглавја (вклучувајќи
ја литературата) и содржи слики и _ табели.



ракописот
:

РЕЦЕНЗЕНТИ

1. Проф. д-р

2. Проф. д-р



ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТОТ:

Краток опис на содржината:

Оцена за усогласеноста со
предметната

програма:

Оцена на ракописот:

Категоризација: учебник/учебно
помагало/скрипта/монографија

Заклучок со предлог за оправданоста
за објавување:

Ракописот кој е предаден на рецензија
содржи __ страници (формат _),
напишани на компјутер, со големина на
фонтот . Текстот е поделен во _ поглавја
(вклучувајќи ја литературата) и содржи
слики и табели.

Врз основа на изнесеното, чест ми е и задоволство овој ракопис да го
поддржам и да го предложам  да  се отпечати како по предметот _ ,
примарно наменет за студентите на /единица/.

Во , година

РЕЦЕНЗЕНТ

Проф. д-р



II. ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТОТ:

Краток опис на содржината:

Оцена за усогласеноста со
предметната

програма:

Оцена на ракописот:

Категоризација: учебник/учебно
помагало/скрипта/монографија

Заклучок со предлог за оправданоста
за објавување:

Ракописот кој е предаден на рецензија
содржи __ страници (формат _),
напишани на компјутер, со големина на
фонтот . Текстот е поделен во _ поглавја
(вклучувајќи ја литературата) и содржи
слики и табели.

Врз основа на изнесеното, чест ми е и задоволство овој ракопис да го
поддржам и да го предложам  да  се отпечати како по предметот _ ,
примарно наменет за студентите на /единица/.

Во , година

Рецензент

Проф. д-р



Прилог бр.4

ИЗВЕШТАЈ ОД КОМИСИЈА

ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКИОТ ТРУД (ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА)
„ “ ОД М-Р , ПРИЈАВЕНА НА (ЕДИНИЦА

НА УКЛО)

Наставно-научниот/Научниот совет на _ (единица на УКЛО), на седницата одржана
на година, формираше Комисија за оцена на докторскиот труд (докторската
дисертација) на кандидатот м-р со наслов
,, “, во состав: проф. д-р (претседател),
проф. д-р (ментор), проф. д-р (член), проф. д-р
(член) и проф. д-р (член).

Комисијата во наведениот состав, со внимание ја прегледа и го оцени докторскиот труд
(докторската дисертација) и на Наставно-научниот/Научниот совет на
единицата/ му го поднесува следниов

И З В Е Ш Т А Ј

Анализа на трудот (дисертацијата)

Докторскиот  труд  (докторската  дисертација)   на   кандидатот  м-р ,   со наслов
„ “,   содржи страници   компјутерски   обработен текст   во   фонт

, со проред и големина на букви , со фусноти, библиографски единици,
меѓу нив научни трудови, статии, книги, национални прописи, меѓународни акти и
интернет-ресурси.

Трудот   е  структуриран  во глави, вовед и заклучни согледувања. Деловите се
систематизирани во точки и потточки со наслови и поднаслови, со што се обезбедува
соодветно следење на материјата која е обработена во истражувањето.

Во воведот на трудот, изложени се предметот и целите на истражувањето, хипотезата,
истражувачките прашања, теоретската рамка и методите на истражувањето. Кандидатот
укажува дека со _.

Првата глава од докторскиот труд (докторската дисертација) е насловена „ “. Во неа
се анализирани .

Втората глава ги анализира .

.

.



.

.

Во заклучните согледувања, .

Предмет на

истражување (текст)

Податоци за состојбата на подрачјето во кое е работена дисертацијата

(текст)

Краток опис на применетите методи

(текст)

Краток опис на резултатите од истражувањето

(текст)

Оцена на трудот

Докторскиот   труд   (докторската   дисертација)   на кандидатот  м-р , со наслов
,, “, претставува истражување во (се наведува научното
подрачје/потесната област). Изработката на темата на овој докторски труд (докторска
дисертација) (се наведува целта и очекуваниот научен придонес).

Докторскиот  труд  (докторската  дисертација)   на   кандидатот  м-р , со наслов
,, “, според мислењето на Комисијата за оцена, ги исполнува основните услови и
стандарди за подготовка на докторски труд (докторската дисертација).

Исполнетост на законските услови за одбрана на трудот

Кандидатот пред одбраната на докторскиот труд (докторската дисертација) ги објавил
следниве рецензирани научно-истражувачки трудови во референтни научни публикации:

Автор-и: „ “, објавен: (назив на списанието, број,

датум) Автор-и: „ “, објавен: (назив на списанието, број,

датум) Заклучок и предлог

Главни научни придонеси на кандидатот се: _ .

Подрачјето на примена и ограничувањата се: _ .



Можните понатамошни истражувања се: .

Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот/Научниот совет на
единицата   да   ја   прифати   позитивната оценка   и   да   закаже   одбрана  на

докторскиот   труд   (докторската
дисертација)   на   кандидатот м-р  _

„ “.

со наслов

КОМИСИЈА

Проф. д-р , претседател

Проф. д-р , ментор

Проф. д-р , член

Проф. д-р , член

Проф. д-р , член



Издвоени мислења (доколку има):



Прилог бр.5
ПРЕГЛЕД

НА ОДОБРЕНИ ТЕМИ НА ЕДИНИЦА

магистерски/специјалистички трудови

Ред
.
бр.

Име и презиме
на
кандидатот

Наслов на темата
Име и презиме на
менторот

Датум и бр. на
Одлука на
ННС/НС за

прифаќање на
темата

1.

2.

3.

4.

5.

ПРЕГЛЕД
НА ОДОБРЕНИ ТЕМИ НА ЕДИНИЦА

докторски трудови (дисертации)

Ред
.
бр.

Име и презиме
на
кандидатот

Наслов на темата
Име и презиме на
менторот

Датум и бр. на
Одлука на
ННС/НС за

прифаќање на
темата

1.

2.

3.

4.

5.
—-------------------------------

декан/директор




