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6. Указ за поставување на вонреден и опол

номоштен амбасадор на Република Маке
донија и постојан претставник во Постоја
ната мисија на Република Македонија при
Организацијата на Обединетите нации с
седиште во Женева........................................

7. Указ за отповикување од должноста во
нреден и ополномоштен амбасадор н
Република Македонија при Светата сто
лица � Ватикан..........................................

8. Одлука за доделување помош на настра
даните во земјотресот и поплавите во ре
гионот на Југоисточна Азија ....................

А

 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА 

6. 
Врз основа на член 84, алинеја втора од У

Република Македонија (�Службен весник на Р
Македонија� бр. 52/91), донесувам  

У К А З 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОП
МОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА
ДОНИЈА И ПОСТОЈАН ПРЕТСТАВНИК
СТОЈАНАТА МИСИЈА НА РЕПУБЛИК
КЕДОНИЈА ПРИ ОРГАНИЗАЦИЈАТА Н
ДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО СЕДИШТЕ ВО Ж 

I 
Г-дин Ѓорѓи Аврамчев, се поставува за во

ополномоштен амбасадор на Република Маке
постојан претставник во Постојаната мисија н
лика Македонија при Организацијата на Обе
нации, со седиште во Женева.  

II 
Министерот за надворешни работи ќе го

овој указ. 
III 

О вој указ влегува во сила веднаш. 
   Указ број 1                    Претседател

10 јануари 2005 година         на Република Мак
      Скопје            Бранко Црвенков
С О Д Р Ж И Н

 Стр. 

9. Одлука за обука на преведувачи/толкувачи 
на припадниците на заедниците што не се 
мнозинство во Република Македонија во ор-
ганите на државната управа и судовите.......... 2 

10. Одлука за пренесување на право на ко-
ристење на моторно возило...................... 2 

11. Правилник за утврдување на условите 
и критериумите за доделување средства 
за поттикнување и помагање на научно-
истражувачката дејност............................ 2 

12. Правилник за утврдување на условите и 
критериумите за доделување на средства за 
реализација на годишните програми за рабо-
та и развој на јавните научни установи........... 8 

 Огласен дел............................................... 1-52 

Стр. 
-
-
-
 
о 
 1 
-
а 
-
 1 
-
-
. 2 

 
 

   
7. 
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 52/91), донесувам 

ставот на 
епублика 

 
У К А З ОЛНО-

 МАКЕ-
 ВО ПО-
А МА-
А ОБЕ-
ЕНЕВА 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОН-
РЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  ПРИ СВЕТАТА 

СТОЛИЦА-ВАТИКАН 
 

I 
Д-р Иван Ангелов, се отповикува од должноста вон-

реден и ополномоштен амбасадор на Република Маке-
донија при Светата столица - Ватикан. 

нреден и 
донија и 
а Репуб-
динетите  

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

ово  указ. ј  изврши 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
 
   Указ број 17                   Претседател  

30 декември 2004 година     на Република Македонија, едонија, 
      Скопје                    Бранко Црвенковски, с.р. ски, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
8. 
Врз основа  на член 36, став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
10.01.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ПОМОШ НА НАСТРАДАНИТЕ 
ВО ЗЕМЈОТРЕСОТ И ПОПЛАВИТЕ ВО РЕГИОНОТ 

НА ЈУГОИСТОЧНА АЗИЈА  
1. Република Македонија доделува хуманитарна по-

мош на настраданите во земјотресот и поплавите во ре-
гионот на Југоисточна Азија, која се состои од 3 000 
ќебиња и 1 000 вреќи за спиење. 

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука се обезбе-
дуваат од средствата кои ги користи Министерството 
за одбрана - Сектор за цивилна заштита. 

3. Транспортот на средствата од точка 1 на оваа од-
лука да се изврши во рамките на организираниот 
транспорт на целокупната помош што Република Ма-
кедонија ја доделува на настраданите во регионот на 
Југоисточна Азија. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�.  
Бр. 19-32/1                           Претседател на Владата  

10 јануари 2005 година          на Република Македонија, 
     Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
9. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 6.01.2005 
год на, донесе и 

О Д Л У К А 
ЗА ОБУКА НА ПРЕВЕДУВАЧИ/ТОЛКУВАЧИ НА 
ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ ШТО НЕ СЕ 
МНОЗИНСТВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 
ОРГАНИТЕ НА  ДРЖАВНАТА УПРАВА И СУДОВИТЕ  

1. Со оваа одлука се уредува обуката на преведува-
чи/толкувачи на припадниците на заедниците што не се 
мнозинство во Република Македонија кои треба да се 
вработат во органите на државната управа и судовите. 

2. Обуката за преведувачи/толкувачи ќе се спрове-
дува за лицата со високо образование (Правен факул-
тет, Економски факултет, Филолошки факултет, Фа-
култет за политички студии и јавна администрација). 

3. Селекцијата на кандидатите за преведувачи/тол-
кувачи ќе ја организира Агенцијата за државни службе-
ници согласно Законот за државни службеници. 
Агенцијата за државни службеници ќе ги извести 

кандидатите за извршената селекција. 
4. Обуката за преведувачи/толкувачи ќе трае девет 

месеци во која ќе бидат опфатени 100 кандидати. 
Обуката од став 1 на оваа точка ќе се спроведува на 

начин, содржина и динамика по програма утврдена од 
Агенцијата за државни службеници. 

5. Избраните кандидати за обука на преведува-
чи/толкувачи склучуваат договор со директорот на 
Агенцијата за државни службеници со кој истите се об-
врзуваат да работат во органите на државната управа и 
судовите во период од две години од денот на завршу-
вањето на обуката. 

6. За време на обуката за преведувачи/толкувачи из-
браните кандидати ќе добиваат месечна стипендија сог-
ласно склучениот договор меѓу Владата на Република 
Македонија и Европската агенција за реконструкција. 

7. Избраните кандидати кои ќе ја напуштат работа-
та пред истекот на периодот за работа во органите на 
државната управа и судовите утврден во точка 5 на 
оваа одлука ќе ги вратат исплатените средства од точка 
6 на оваа одлука. 

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  

  Бр. 19-3/1                          Претседател на Владата  
6 јануари 2005 година            на Република Македонија, 

     Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 
__________ 

10. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), во врска со членовите 4 
и 17 од Законот за правата, обврските и одговорности-
те на органите на државната власт во поглед на средс-
твата во државна сопственост што тие ги користат и 
располагаат (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 61/2002), Владата на Република Македонија, 
на с дницата одржана на 10.01.2005 година, донесе е

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ 
НА МОТОРНО ВОЗИЛО  

Член 1 
1. Се пренесува правото на користење на моторно 

возило комбе ФИЈАТ ДУКАТО со број на мотор 
3043146, број на шасија ЗФ 23000005881175, година на 
производство 2000, боја на каросерија бела 01 и реги-
старски ознаки СК-681-НО, од досегашниот корисник 
Министерството за здравство - Фонд за здравствено 
осигурување - Скопје на новиот корисник ЈЗО Завод за 
трансфузиологија - Скопје.  

Член 2 
Правото на користење на моторното возило од член 

1 на оваа одлука се пренесува без надоместок.  
Член 3 

Примопредавањето на возилото опишано во член 1 
на одлуката ќе се изврши меѓу претставниците на Мини-
стерството за здравство - Фонд за здравствено осигуру-
вање и ЈЗО Завод за трансфузиологија во рок од 8 (осум) 
ден  од денот на влегување во сила на оваа одлука. а 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к 
Бр. 23-4375/1                        Претседател на Владата  

10 јануари 2005 година          на Република Македонија, 
     Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ  
И НАУКА 

11. 
Врз основа на член 36, а во врска со член 45 од За-

конот за научно-истражувачката дејност ("Службен 
весник на РМ" бр. 13/96 и 29/02), министерот за обра-
зование и наука, донесе                                            

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ 
И ПОМАГАЊЕ НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА  

ДЕЈНОСТ  
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ  

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат условите и крите-

риумите според кои се доделуваат средства за поттик-
нување и помагање на научно-истражувачката дејност. 
Средствата од ставот 1 на овој член можат да се до-

делуваат на: универзитетите, факултетите, другите на-
учни установи, самостојните истражувачи, друштвата 
за наука и трговските друштва чија основна дејност е 
издавање на книги.  
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Член 2 
Средствата за поттикнување и помагање на научно-

истражувачката дејност се доделуваат за: 
- реализација на научно-истражувачки проекти; 
- издавачка дејност; 
- организирање научни собири; 
- учество на научни собири во странство, студиски 

престои во странство, студиски престои на странски 
научни работници во Република Македонија и објаву-
вање на научен труд во странско научно списание; 

- набавка на научно-истражувачка опрема и литера-
тура; и 

- научно-истражувачка инфраструктура. 
 

II. УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАУЧНО 

-ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ 
 

Член 3 
Средства за реализација на научно-истражувачки 

проекти (во натамошниот текст: проекти) може да се 
доделуваат на универзитетите, факултетите, другите 
научни установи и самостојните истражувачи (во ната-
мошниот текст: носители на проект).  

Член 4 
Средства за реализација на проекти се доделуваат  

за финасирање на домашни проекти и делумно финан-
сирање (кофинансирање) на меѓународни проекти. 
Меѓународни проекти во смисла на овој правилник 

се оние проекти што се засновани на ратификувани ме-
ѓународни договори помеѓу Република Македонија и 
земјата од која се истражувачите со кои се предлага 
проект. 
По исклучок од став 2 на овој член, еден проект мо-

же да се смета за меѓународен и ако биде кофинанси-
ран и заверен во архивата на институцијата-странски 
партнер и поддржан/потпишан од директорот (деканот, 
шефот на институтот и сл.) на таа институција.  
Проектот од став 1 на овој член, може да трае најм-

ногу до три години, со исклучок на проектите за Сора-
ботка на полето на науката и технологијата во Европа 
(COST проекти). 
Еден истражувач може истовремено да биде главен 

истражувач на само еден домашен и на само еден меѓу-
народен проект, од став 1 на овој член. 
Доколку еден истражувач истовремено е главен 

истражувач  на домашен и на меѓународен проект, два-
та може да бидат финансирани само доколку содржи-
ната на проектите е различна. 

 
Член 5 

Средствата за реализација на проекти се доделуваат 
врз основа  на распишан јавен конкурс кој се објавува 
во јавните гласила. 
Јавниот конкурс за меѓународните проекти е посто-

јано отворен преку целата календарска година. 
 

II.1. Елементи на предлог-проектот и критериуми  
и постапка за негово оценување 

   
Член 6 

Носител на проект конкурира за добивање средства 
за реализирање на проект, со доставување на пријава. 
Кон пријавата од ставот 1 на овој член се приложу-

ва предлог-проект, а за меѓународните проекти и соод-
ветна документација за соработката помеѓу носителот 
на проектот и странскиот партнер од член 4 на овој 
пра . вилник  

Член 7 
Основни елементи на предлог-проектот се:  
- назив на носителот на предлог-проектот и одго-

ворно лице;  
- наслов на предлог-проектот; 

- главен истражувач на предлог-проектот и други 
истражувачи (во натамошниот текст: истражувачки тим); 

- научна област и потесно подрачје на предлог-про-
ектот; 

- вид на истражувањето; 
- други институции - учесници во истражувањето; 
- траење на предлог-проектот; 
- цена на чинење на предлог-проектот; 
- адреса на носителот на проектот; и  
- место и датум на поднесување на пријавата. 
    

Член 8 
Во реализацијата на проектот учествуваат главен 

истражувач со научно звање - доктор на науки и уште 
најмалку два истражувачи со научно, наставно-научно 
или соработничко звање, евидентирани во регистарот 
на Министерството за образование и наука. 
Кон пријавата од член 6 став 1 на овој правилник, 

главниот истражувач ја приложува и својата актива на 
научни трудови (хронолошки список и по еден, по 
можност оригинален, отпечаток од секој труд) објаве-
ни во последните пет години, од кои во последните три 
години да има објавено најмалку четири рецензирани 
труда, од кои најмалку два треба да бидат објавени во 
меѓународно научно списание. 
За меѓународно научно списание се смета она кое 

има фактор на влијание (импакт фактор) или во кое по 
правило повеќе од половината членови на уредувачки-
от одбор го сочинуваат видни истражувачи што не се 
од земјата во која се издава списанието.  
Средства за реализација на проект не се доделуваат 

за проект доколку главниот истражувач на проектот не 
доставил годишен или завршен извештај за претходниот 
проект или претходниот проект бил негативно оценет. 

 
Член 9 

Предлог-проектот се оценува врз основа на следни-
те критериуми: 

- придонесот во продлабочувањето и проширување-
то на научните знаења; 

- оригиналноста на целите и содржината на истра-
жувањето; 

- компетентност на главниот истражувач; 
- компетентност и професионалност на истражувач-

киот тим; 
- придонесот во оспособувањето на млади истражу-

вачи; 
- релевантноста на проектот на целите на истражу-

вањето;  
- конкурентноста за меѓународна соработка и 
- остварливоста на предлог-проектот (услови за реа-

лизација, финансиска конструкција и, освен за фунда-
ментални проекти, применливост на резултатите и сл.). 

 
Член 10 

Оценувањето на предлог проектите се врши по пат 
на анонимна оценка од страна на најмалку два рецен-
зента - експерти ангажирани од Министерството за 
образование и наука. 
Оценувањето од став 1 на овј член се врши врз ос-

нова на критериумите од член 9 на овој правилник. 
   

Член 11 
Сите доставени предлог-проекти се оценуваат во 

постапка за рецензирање. 
За реализирање на постапката за рецензирање се 

формираат експертски тела за секое научно подрачје.  
Експертските тела ги сочинуваат национални коорди-
натори и национални субкоординатори. 
Национален координатор се определува за секое на-

учно подрачје, кој потоа определува национален субко-
ординатор за одредено научно поле во рамките на едно 
научно подрачје. 
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Националниот координатор и националните субко-
ординатори се определуваат од редот на врвни, позна-
ти и признаени истражувачи од соодветното научно 
подрачје, односно научно поле.  
Националните координатори во консултација со на-

ционалните субкоординатори обезбедуваат рецензира-
ње на поднесените и рангирање на прифатените пред-
лог-проекти со назначување на рецензентите од член 
10  став 1 на овој правилник.  
Рецензентите се анонимни.  
Во постапките за оценување, експертите-рецензен-

ти се придржуваат кон професионалните и етичките 
норми (компетентност, непристрасност, одбегнување 
на конфликт на интереси и сл.). 

  
Член 12 

Главен истражувач или истражувач во предлог-про-
ект што е предмет на оценување или истражувач кој е 
вработен во институцијата што е носител на предлог-
проектот, не може да биде национален координатор, 
национален субкоординатор, ниту експерт -рецензент 
за оценување на тој предлог-проект. 
По исклучок од став 1 на овој член, доколку нацио-

налниот координатор или националниот субкоордина-
тор пријавил предлог-проект, Министерството за обра-
зование и наука обезбедува рецензија во посебна по-
стапка, ангажирајќи  експерти - рецензенти. 

 
Член 13 

Предлог-проектот се прегледува дали ги содржи си-
те неопходни елементи. 
Предлог-проектот што не ги содржи сите елементи 

од член 7 и условите од член 8 став 2 на овој правил-
ник или е некомплетен, не се дава во натамошна проце-
дура за рецензија. 
Оценувањето на критериумите од член 9 се врши со 

оценки од еден до пет. 
Недоволна оценка на главниот истражувач или на 

истражувачкиот тим повлекува автоматска елиминаци-
ја на предлог-проектот. 
За доделените оценки рецензентот дава писмено 

образложение. 
Позитивно рецензиран е оној проект чијашто про-

сечна оценка изнесува најмалку 3,5. 
Рецензирањето и оценувањето на предлог-проектот 

се врши врз основа на критериумите за оценување на 
активностите на истражувачите во тимот, дадени во 
Прилог број 1 кој е составен дел на овој правилник.  

 
II.2. Доделување средства за финансирање  

на прифатени проекти  
Член 14 

Пријавените предлог-проекти на јавниот конкурс, 
по завршувањето на постапката за нивно оценување, се 
рангираат на заедничка ранг-листа. 
Независно од резултатите од ранг-листата, средс-

твата за реализација на проекти се доделуваат за нај-
малку еден проект од секое научно подрачје, под услов 
да постои најмалку еден позитивно рецензиран проект 
од тоа научно подрачје.  

Член 15 
Заради стимулирање на младите истражувачи, бројот 

на прифатени предлог-проекти на кои се доделуваат 
средствата за реализација на проекти нема да биде по-
мал од 10 % од вкупниот број позитивно рецензирани 
предлог-проекти во дадено научно подрачје, во кои про-
екти главни истражувачи се доценти или асистенти со 
научно звање доктори на науки не постари од 40 години. 

  
Член 16 

Средствата кои се доделуваат за финансирање на 
проектите се наменети за покривање на трошоците за 
потрошената енергија, материјали и суровини, патни  

трошоци, дневници, теренски додатоци и други надо-
местоци, надоместоци за ангажирање експерти, произ-
водни услуги, непроизводни услуги (информатички ус-
луги, ПТТ-услуги, преводи и сл.), одржување опрема, 
набавка на литература и други трошоци кои се во 
функција на реализација на проектот. 
За непроизводните услуги од ставот 1 на овој член, 

носителот на проектот  може да користи средства најм-
ногу во висина до 10% од вкупните средства наменети 
за реализација на проектот. 

 
II.3. Оценување на резултатите на проектот 

 
Член 17 

Во текот на реализацијата на проектот, покрај годи-
шен, може да се побара и друг дополнителен извештај 
или да се изврши мониторинг на кој се врши оценување. 
Негативно оценет годишен извештај повлекува пре-

кинување на проектот. 
Завршниот извештај потпишан од сите учесници во 

проектот, се изготвува во три примероци. 
Завршниот извештај се доставува од страна на но-

сителот на проектот до Министерството за образование 
и наука по завршувањето на финансирањето на прое-
ктот, заедно со одлуката за негово прифаќање која е 
донесена од надлежниот орган за носителот на прое-
ктот. Со завршниот извештај се доставува и по еден 
примерок, по можност оригинален, од објавените и 
презентираните трудови произлезени од проектот. 
Оценувањето на резултатите на проектот (завршни-

от извештај) се врши од експерти-рецензенти ангажи-
рани од Министерството за образование и наука. 
При рецензирањето и оценувањето на завршниот из-

вештај, соодветно се применуваат одредбите за рецензи-
рање и оценување на предлог-проект од овој правилник. 

  
Член 18 

Во рок од 30 дена од денот на завршувањето на по-
стапката за експертско оценување на завршниот изве-
штај, се врши јавна презентација на резултатите од 
проектот, организирана од страна на Министерството 
за образование и наука и носителот на проектот. 
На јавната презентација, покрај главниот истражу-

вач и членовите на истражувачкиот тим, присуствуваат 
и работоводниот орган на носителот на проектот или 
негов заменик, претставници од Министерството за 
образование и наука, а може да присуствуваат и на-
ставно-научни работници од соодветната област и дру-
ги заинтересирани институции и лица. 

 
III. ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ  

Член 19 
Средствата за издавачка дејност се доделуваат за 

финансирање на дел од печатарските трошоци за изда-
вање научни книги, научни списанија, годишни збор-
ници на факултетите (во натамошниот текст: научни 
трудови). 

  
III.1.  Научни книги  

Член 20 
Под научна книга во овој правилник се подразбира: 
- труд кој содржи резултати од изворни научни 

истражувања или преглед на научни истражувања што 
е од интерес за науката, како и критички преглед или 
оригинална научна синтеза (научна монографија). 
Авторот на научната книга од став 1 на овој член 

треба да има: 
- формална квалификација за самостојна научна ра-

бота, односно научно звање- доктор на науки; 
- објавено најмалку пет научни трудови, на темата 

обработена во книгата, во меѓународни научни списа-
нија, во кои не влегуваат зборниците од научните соби-
ри; и 
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- труд од референтен карактер кој има посебно зна-
чење за науката (научно-документарен, историски, тер-
минолошки речник, ретроспективна библиографија за 
одредено научно поле и сл.). 
Научните книги треба да ги исполнуваат библио-

графските стандарди.  
Член 21 

Средствата за финансирање на научните книги, се 
доделуваат по пат на јавен конкурс кој се објавува во 
јавните гласила. 
Право да конкурираат за средствата од став 1 на 

овој член имаат: универзитетите, факултетите, другите 
научни установи, самостојните истражувачи, трговски-
те друштва чија основна дејност е издавање на книги и 
дру твата за наука (во натамошниот текст: издавачи). ш 

Член 22 
Издавачот, кој се пријавува за добивање средства за 

издавање на научна книга доставува: 
1. Пријава со следните податоци: 
- издавач (жиро сметка, даночен број и банка депо-

нент); 
- авторот на трудот, степен на школска подготовка, 

научно, односно наставно-научно звање; 
- научна област во која работи авторот; 
- матична институција на авторот; 
- наслов на трудот;  
- број на печатарски табаци; 
- број на илустрации; 
- предвидена техника на печатење; 
- тираж; 
- план на приходи; 
- спецификација на трошоци; и 
- датум на издавање. 
Трговското друштво од членот 21 став 2 на овој 

правилник, кон пријавата  приложува извод од судски-
от регистар за својата основна дејност. 

2. Одлука дека надлежниот орган на издавачот го 
одобрил издавањето на книгата. 

3. Податоци за рецензентите:  
- име и презиме; 
- звање и степен на стручна подготовка; 
- матична установа; 
- научна област во која работи. 
4. Две рецензии од двајца доктори на науки со 

оценки за: 
- значење на предметот кој се обработува во трудот; 
- оригиналноста на трудот со проценка за придоне-

сот врз развојот на научната мисла; 
- други трудови за ист или сроден предмет со ком-

паративна оценка на квалитетот; 
- структурна композиција на трудот, 
- претпоставен интерес на научната и другата јав-

ност за која е трудот наменет; 
- резиме на трудот; и 
- препорака за печатење. 
5. Профактура односно фактура за висината на пе-

чатарските трошоци. 
Издавачите ги избираат рецензентите од редот на 

научни кадри кои имаат научно звање доктор на науки 
или друго научно, односно наставно-научно звање. 
Во постапката за одобрување средства за научни 

книги Министерството за образование и наука може да 
прибавува мислења и оценки и од други рецензенти. 

 
III.2. Научни списанија  

Член 23 
Средства се доделуваат за научни списанија кои по 

својата содржина претставуваат главно списание во 
определено научно подрачје односно научно поле, од-
носно на уште едно научно списание во истото научно 
подрачје односно научно поле, доколку се утврди дека 
само со едно главно списание не е можно да се задово-
лат потребите за објавување на научните прилози. 

Член 24 
Научното списание за кое се доделуваат средства е 

потребно да ги исполнува следните услови: 
- да објавува научни прилози на автори од Републи-

ка Македонија; 
- во составот на уредувачкиот одбор на научното 

списание да учествуваат истакнати научни работници 
од Република Македонија. 

 
Член 25 

Доделување на средства за финансирањето на дел 
од печатарските трошоци на научните списанија се вр-
ши по пат на јавен конкурс кој се објавува во јавните 
гласила. 
Кон пријавата издавачот приложува одлука од над-

лежниот орган за издавање на списанието и профакту-
ра односно фактура за висината на печатарските тро-
шоци. 

 
III.3. Годишни зборници на факултетите 

 
Член 26 

Средства може да се доделуваат и за финансирање-
то на дел од печатарските трошоци на годишните збор-
ници на факултетите преку јавен конкурс кој се објаву-
ва во јавните гласила. 
Средствата од став 1 на овој член нема да се доде-

луваат, доколку во Република Македонија има списа-
ние од истото научно подрачје односно научно поле. 

 
Член 27 

Кон пријавата за конкурирање факултетот доставу-
ва одлука од надлежниот орган и профактура односно 
фактура за висината на печатарските трошоци. 

 
III.4. Доделување средства за научни публикации 

 
Член 28 

Средства за финансирањето на дел од печатарските 
трошоци на научните публикации се доделуваат за:  

- научни книги,  до 10 печатарски табаци за една 
книга; 

- научни списанија,  до 10 печатарски табаци и тоа 
за еден број годишно; и 

- годишни зборници,  до 10 печатарски табаци за 
едно годишно издание. 

 
Член 29 

За прифатените научни публикации се склучува до-
говор со издавачот.  

 
IV. ОРГАНИЗИРАЊЕ НАУЧНИ СОБИРИ 

 
Член 30 

Средства за организирање на научни собири се до-
делуваат на универзитетите, факултетите, другите на-
учни установи, самостојните истражувачи и друштвата 
за наука. 

   
Член 31 

Средства за организирање на научен собир се доде-
луваат за материјални трошоци и услуги (печатење на 
покани и програми за научен собир, ПТТ трошоци, те-
лефакс и сл.) и за печатење на зборник на трудови. 

 
Член 32 

Средства за организирање научен собир се доделу-
ваат врз основа на пријава поднесена од организаторот 
на научниот собир.  
Пријавата за доделување средства содржи и образ-

ложение за карактерот на научниот собир, планирани-
от број на учесници, број на реферати, како и пресме-
тка на потребните средства за одржување на научниот 
собир. 
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Кон пријавата се приложува следната документација: 
- одлука од надлежниот орган на организаторот за 

потребата од одржување на научниот собир; 
- одлука за печатење за зборникот на трудови од на-

учниот собир; 
- програма за работа и број  на учесници на научни-

от собир. 
   

Член 33 
Од страна на организаторот се известува Мини-

стерството за образование и наука за промените што ќе 
настанат во врска со организирањето и одржувањето на 
научниот собир и се доставува извештај, со специфика-
ција на направените трошоци и два примероци од збор-
никот на трудови. 

 
Член 34 

Средствата за организирање на научни собири се 
доделуваат според бројот на учесници на собирот и 
расположливите средства на Министерството за обра-
зование и наука во тековната година. 

 
V. УЧЕСТВО НА НАУЧНИ СОБИРИ ВО СТРАНСТВО, 
СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО, СТУДИСКИ 
ПРЕСТОИ НА СТРАНСКИ НАУЧНИ РАБОТНИЦИ 
КАЈ НАС И ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НАУЧНИ ТРУДОВИ  

ВО МЕЃУНАРОДНО НАУЧНО СПИСАНИЕ 
 

Член 35 
Средства за учество на научни собири во странство, 

студиски престои во странство, делегирање претстав-
ници во управни тела во странски асоцијации, делеги-
рање експерти на научни собири, студиски престои на 
странски научни работници во Република Македонија 
и за објавување научни трудови во меѓународи научни 
списанија може да се доделуваат на универзитетите, 
факултетите, другите научни установи, самостојните 
истражувачи и друштвата за наука. 

   
V.1. Учество на научни собири во странство 

 
Член 36 

Средствата за учество на научни собири во странс-
тво се доделуваат според  следните услови: 

- корисникот на средствата да биде избран во науч-
но, наставно-научно или соработничко звање и да се 
води во регистарот на научно-истражувачки кадри во 
Министерството за образование и наука;  

- трудот (рефератот) да биде прифатен за презента-
ција од организаторот на научниот собир за усмена или 
постер презентација (писмен доказ); 

- во последните три години да има објавено најмалку 
еден труд во меѓународно списание, односно зборник на 
рецензирани трудови од меѓународен научен собир;  
Кон пријавата за доделување на средства, корисни-

кот доставува:  документ-потврда за висината на пат-
ните трошоци;  документ за висината на котизацијата и 
апстракт од научниот труд (рефератот). 

 
Член 37 

Средствата за учество на научен собир во странство 
се доделуваат на институцијата која е подносител на 
пријавата за користење на средства. 
Средствата за учество на научен собир во странство 

се доделуваат за патни и дневни трошоци и уплата за 
котизација. 
Еден истражувач може, по овој основ, да користи 

средства само еднаш во годината, со исклучок на пока-
нети предавачи на манифестации во странство. 
По завршувањето на манифестацијата, институција-

та во која работи корисникот на средствата доделени за 
учество на научен собир во странство, доставува фи-
нансиски извештај до Министерството за образование 
и наука.  

V.2. Студиски престои во странство  
Член 38 

Средствата за студиски престои во странство се до-
делуваат според следните услови: 

- корисникот на средства треба да биде избран во 
научно, наставно-научно или соработничко звање и да 
се води во регистарот на научно-истражувачки кадри 
во Министерството за образование и наука; 

- да е изготвена програма за обавување на студи-
скиот престој; 

- корисникот да биде прифатен за студиски престој 
од институцијата каде ќе престојува (писмен доказ); 

- да има согласност за студиски престој од институ-
цијата каде е вработен кандидатот; 

- да е доставен документ-потврда за висината на 
патните трошоци; и 

-  да е доставена молба од корисникот. 
Член 39 

Средствата за студиски престој во странство се до-
делуваат на институцијата која е подносител на прија-
вата за користење на средства. 
Средствата за студиски престој во странство се до-

делуваат за покривање на дел од патните трошоци. 
Еден истражувач може да ги користи средства од 

став 1 на овој член само еднаш во годината. 
Од страна на институцијата во која работи корисни-

кот на средствата доделени за студиски престој во 
странство се поднесува извештај до Министерството  
за образование и наука по завршувањето на престојот. 

 
V.3. Студиски престои на странски научни  
работници во Република Македонија  

Член 40 
На универзитетите и факултетите им се доделуваат 

средства за студиски престои на странски научни ра-
ботници во Република Македонија заради одржување 
на предавање или реализација на проект. 
Средствата од став 1 на овој член се доделуваат на 

институцијата во која ќе престојува странскиот научен 
работник, врз основа на пријава, документ за хотелско 
сместување и образложение за потребата од престојот. 
Од страна на институцијата во која работи корисни-

кот на средствата доделени за студиски престои на 
странски научни работници во Република Македонија 
се поднесува извештај до Министерството  за образова-
ние и наука по завршувањето на престојот. 

 
V.4. Објавување на научен труд во меѓународно  

научно списание  
Член 41 

За објавување на научен труд во меѓународно науч-
но списание се доделуваат средства доколку истиот е 
прифатен од издавачот на списанието и доколку за не-
говото печатење е потребно авторот да уплати на изда-
вачот одредена сума средства.   
Средствата од став 1 на овој член се доделуваат на 

институцијата каде е вработен авторот на трудот, врз 
основа на доставена пријава и соодветна документаци-
ја (фактура, уплатница и сл.) 
Институцијата во која работи корисникот на средс-

твата доделени за објавување на научен труд во меѓу-
народно научно списание поднесува извештај до Ми-
нистерството  за образование и наука по излегување на 
тру от од печат. д

 
VI. НАБАВКА НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА  

ОПРЕМА И ЛИТЕРАТУРА  
Член 42 

Средства за набавка на научно-истражувачка опре-
ма и литература се доделуваат на универзитетите, фа-
култетите, другите научни установи и самостојните 
истражувачи. 
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Под научно-истражувачката опрема се подразбира 
научно-истражувачката опрема (или додатен дел за по-
стоечка опрема) која е во функција на научно-истражу-
вачката работа. 
Под научно-истражувачка литература се подразби-

ра, првенствено, странска научна периодика која е во 
функција на научно-истражувачката работа. 
Средствата за научно-истражувачка опрема и лите-

ратура се доделуваат врз основа на јавен конкурс кој се 
објавува во јавните гласила. 

 
Член 43 

Средствата за набавка на научно-истражувачка 
опрема и литература се доделуваат во согласност со 
расположливите финансиски средства на Министер-
ството за образование и наука. 
Во функција на рационалното користење на опре-

мата, се води сметка да не се дуплира постојната опре-
ма, односно да се избегне дуплирањето во рамките на 
еден универзитет. 
При доделувањето средства приоритет ќе биде да-

ден на опремата за која се заинтересирани повеќе раз-
лични институции. 

 
Член 44 

Кон пријавата за доделување средства за набавка на 
научно-истражувачка опрема корисникот поднесува 
одлука од надлежниот орган на институцијата, профа-
ктура за цената на опремата, список на опремата и 
образложение за потребата и функциите на истата. 

 
Член 45 

Кон пријавата за доделување средства за набавка на 
странска научно-истражувачка литература се поднесу-
ва профактура за висина на цената, список на наслови-
те и образложение за потребата од нејзината набавка.  

 
VII. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА  

ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Член 46 
Научно-истражувачката инфраструктура опфаќа 

објекти, лаборатории и опитни станици, библиотечно-
информациона, реферална и архивска дејност, инова-
циони и сметачки центри како и други средства што се 
користат за научни истражувања. 

 
VIII. КРИТЕРИУМИ ЗА КОРИСТЕЊЕ  
НА ДОДЕЛЕНИТЕ СРЕДСТВА 

 
Член 47 

Средствата што се доделени во согласност со овој 
правилник може да се сопрат или да се повратат, а 
склучениот договор да се раскине, доколку се утврди 
дека нивното користење не е наменско или постојат 
други причини кои го оневозможуваат реализирањето 
на договорот. 

 
Член 48 

Главниот истражувач од член 8 став 1 на овој пра-
вилник може да биде сменет доколку:  

- ненаменски ги користи средствата наменети за ре-
ализација на проектот; 

- не ги почитува роковите за реализација на прое-
ктот, утврдени во договорот; 

- не изготви завршен извештај и годишен или друг 
дополнителен извештај ако тоа се побара од него; и 

- во други случаи кои го оневозможуваат реализи-
рањето на проектот. 
За стручното раководење на проектот е одговорен 

главниот истражувач на проектот, а за финансиското 
работење е одговорен главниот истражувач и работо-
водниот орган на носителот на проектот. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 49 
Прифатените проекти финансирани од Министерс-

твото за образование и наука кои се во тек, продолжу-
ваат да се реализираат  во согласност со склучените до-
говори. 
За проектите од став 1 на овој член, по нивното реа-

лизирање, носителот на проектот организира јавна пре-
зентација на завршниот  извештај согласно одредбите 
од овој правилник.  

Член 50 
Со денот на влегување во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за утврдување на ус-
ловите и критериумите за доделување на средства за 
поттикнување и помагање на научно-истражувачката 
дејност ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 23/2000 и 65/2000). 

 
Член 51 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лик донија". а Маке

  
  Бр. 13-2382/1                                   Министер  

30 декември 2004 година            за образование и наука, 
       Скопје                            д-р Азиз Положани, с.р. 
 

Прилог бр. 1 
Критериуми за оценување на компетентноста на 

главниот истражувач и истражувачкиот тим, за даден 
предлог-проект  
 
Бр. Вид публикација и каде е изда-

дена (во последните 5 години) Поени 
1 Научна монографија (или пог-

лавје), издадена во странство 15 
2 Научна монографија (поглавје), 

издадена во Македонија 5 
3 Прегледен труд, меѓународно 

списание со impact factor (ИФ) 15 + √(1+IF) 
4 Прегледен труд, меѓународно 

списание 10 
5 Прегледен труд, локално спи-

сание 5 
6 Оригинален научен труд во 

меѓународно списание со ИФ 9 + √(1+IF) 
7 Оригинален научен труд во 

меѓународно списание 6 
8 Оригинален научен труд во 

национално списание 3 
9 Кратко соопштение во меѓуна-

родно списание со ИФ 6 
10 Кратко соопштение во меѓуна-

родно списание 4 
11 Кратко соопштение во нацио-

нално списание 2 
12 Зборник на трудови од меѓуна-

родна конференција 2 
13 Зборник на трудови од локал-

на конференција 1 
14 Одбранет докторат 10 
 Учество во (раководење со) 

проекти  
14 Учесник во (раководител на) 

меѓународен научен проект 3 (12) 
15 Учесник во (раководител на) 

домашен научен проект 1 (4) 

Оценување на главниот истражувач 
 Вкупен број поени и мини-

мален број на печатени тру-
дови 

оценка 
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 ≥ 28 (најмалку 4 печатени тру-
да, од кои најмалку 2 во меѓу-
народни списанија) 

2 

 ≥ 40 (најмалку 6 печатени тру-
да, од кои најмалку 3 во меѓу-
народни списанија) 

3 

 ≥ 56 (најмалку 8 печатени тру-
да, од кои најмалку 4 во меѓу-
народни списанија) 

4 

 ≥ 80 (најмалку 10 печатени 
труда, од кои најмалку 5 во 
меѓународни списанија, од 
кои најмалку 2 со IF) 

5 

 
Просечната оценка за главниот истражувач треба да 

биде најмалку два. 
 
Оценување на секој член на истражувачкиот тим 

(со исклучок на млади истражувачи кои немаат  
докторат на науки - освен на нивно барање) 

 
 Вкупен број поени и минимален 

број на печатени трудови оценка 
 ≥ 14 (најмалку 2 печатени труда, 

од кои најмалку 1 во 
меѓународни списанија) 

2 

 ≥ 20 (најмалку 3 печатени труда, 
од кои најмалку 1 во меѓународни 
списанија) 

3 

 ≥ 28 (најмалку 4 печатени труда, 
од кои најмалку 2 во меѓународни 
списанија) 

4 

 ≥ 40 (најмалку 5 печатени труда, од 
кои најмалку 3 во меѓународни 
списанија, од кои најмалку 2 со IF) 

5 

 
Оценката за истражувачкиот тим се изведува како 

просечна оценка од оценките на сите негови членови. 
Просечната оценка за истражувачкиот тим треба да биде 
најмалку два. 

__________ 
12. 
Врз основа на член 36, а во врска со член 44 од За-

конот за научно-истражувачката дејност ("Службен 
весник на РМ" бр. 13/96 и 29/02), министерот за обра-
зование и наука, донесе   

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗА-
ЦИЈА НА ГОДИШНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА  
И РАЗВОЈ НА ЈАВНИТЕ НАУЧНИ УСТАНОВИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се утврдуваат условите и крите-
риумите под кои се доделуваат средства за реализација 
на годишните програми за работа и развој на јавните 
научни установи (во натамошниот текст: установи). 

  
Член 2 

Со доделувањето на средствата за реализација на 
годишните програми се обезбедува: 

- поттикнување и помагање на установите во оства-
рувањето на научно-истражувачката дејност; 

- остварување на јавниот интерес определен во За-
конот за научно-истражувачката дејност; 

- развој на научно-истражувачката дејност  во Ре-
публика Македонија;  

- продлабочување и проширување на обемот и ква-
литетот на научните знаења; 

- ефикасна примена на научно-истражувачките ре-
зултати во решавањето на стопанските, социјалните, 
културните, здравствените, образовните, еколошките и 
други проблеми; и 

- меѓународна вклученост и афирмација на науката. 
 

Член 3 
Средствата од членот 1 на овој правилник се доде-

луваат за:  
- научно-истражувачки проекти; 
- издавачка дејност; 
- организирање на научни собири; 
- учество на научни собири во странство, студиски  

престои  во странство и уплата на членарини; 
- научно-истражувачка опрема и литература; 
- научно-истражувачка инфраструктура; и 
- адаптација и санација. 
 

II. УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 
СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ГОДИШНИТЕ 

ПРОГРАМИ НА УСТАНОВИТЕ 
 

II.1. Научно-истражувачки проекти  
II.1.1. Основни елементи и критериуми на проектот 

редлага во годишната програма кој се п   
Член 4 

Основни елементи на предлог научно-истражувач-
ки проект (во натамошниот текст: предлог -проект) се: 

- назив на носителот на предлог-проектот и одго-
ворно лице;  

- наслов на предлог-проектот; 
- главен истражувач на предлог-проектот и други 

истражувачи (во натамошниот текст: истражувачки 
тим); 

- научно подрачје и научно поле на предлог-прое-
ктот; 

- вид на истражувањето; 
- други институции - учесници во истражувањето; 
- траење на предлог-проектот; 
- цена на чинење на предлог-проектот; 
- адреса на носителот на предлог-проектот; и  
-
 
 место и датум на поднесување на пријавата. 

Член 5 
Предлог-проектот се оценува врз основа на следни-

те критериуми: 
- придонесот во продлабочувањето и проширување-

то на научните (научно-образовните) знаења; 
- оригиналноста на целите и содржината на истра-

жувањето; 
- компетентност на главниот истражувач; 
- компетентност и професионалност на истражувач-

киот тим; 
- придонесот во оспособувањето на млади истражу-

вачи; 
- релевантноста на проектот на целите на истражу-

вањето;  
- конкурентноста за меѓународна соработка и 
- остварливоста на предлог-проектот (финансиска 

конструкција, можности за примена на резултатите и сл.). 
 

Член 6 
Во реализацијата на проектот учествуваат главен 

истражувач со научно звање- доктор на науки и уште 
најмалку два истражувача со научно, наставно-научно 
или соработничко звање, евидентирани во регистарот 
на Министерството за образование и наука. 
Заедно со предлог пријавата, главниот истражувач 

ја доставува и својата актива на научни (образовно-
истражувачки) трудови (хронолошки список и по еден, 
по можност, оригинален примерок од секој труд) обја-
вени во последните пет години, од кои во последните 
три години да има објавено најмалку четири рецензи-
рани труда. 
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Средства не се доделуваат за проект доколку глав-
ниот истражувач на проектот не доставил годишен или 
завршен извештај за претходниот проект или претход-
ниот проект бил негативно оценет. 

 
Член 7 

Оценувањето на предлог проектите се врши по пат 
на анонимна оценка од страна на најмалку два рецен-
зента - експерти ангажирани од Министерството за 
образование и наука. 
Оценувањето од став 1 на овој член се врши врз ос-

нова на критериумите од член 5 на овој правилник. 
     

Член 8 
Сите доставени предлог-проекти се оценуваат во 

постапка за рецензирање. 
За реализирање на постапката за рецензирање се 

формираат експертски тела за секое научно подрачје.  
Експертските тела ги сочинуваат национални коорди-
натори и национални субкоординатори. 
Национален координатор се определува за секое на-

учно подрачје, кој потоа определува национален субко-
ординатор за одредено научно поле во рамките на едно 
научно подрачје. 
Националниот координатор и националните субко-

ординатори се определуваат од редот на врвни, позна-
ти и признаени истражувачи од соодветното научно 
подрачје, односно научно поле.  
Националните координатори во консултација со на-

ционалните субкоординатори обезбедуваат рецензира-
ње на поднесените и рангирање на прифатените пред-
лог-проекти со назначување на рецензентите од член 8  
став 1 на овој правилник.  
Рецензентите се анонимни.  
Во постапките за оценување, експертите-рецензен-

ти се придржуваат кон професионалните и етичките 
норми (компетентност, непристрасност, одбегнување 
на конфликт на интереси и сл.). 

  
Член 9 

Главен истражувач или истражувач во предлог-про-
ект што е предмет на оценување или истражувач кој е 
вработен во институцијата што е носител на предлог-
проектот, не може да биде национален координатор, 
национален субкоординатор, ниту експерт-рецензент 
за оценување на тој предлог-проект. 
По исклучок од став 1 на овој член, доколку нацио-

налниот координатор или националниот субкоордина-
тор пријавил предлог-проект, Министерството за обра-
зование и наука обезбедува рецензија во посебна по-
стапка, ангажирајќи  експерти - рецензенти. 

  
Член 10 

Предлог-проектот се прегледува дали ги содржи си-
те неопходни елементи. 
Предлог-проектот што не ги содржи сите елементи 

од член 4 и условите од член 6 на овој правилник или е 
некомплетен, не се дава во натамошна процедура за ре-
цензија. 
Оценувањето на критериумите од член 6 се врши со 

оценки од еден до пет. 
Недоволна оценка на главниот истражувач или на 

истражувачкиот тим повлекува автоматска елиминаци-
ја на предлог-проектот. 
За доделените оценки рецензентот дава писмено 

образложение. 
Позитивно рецензиран е оној проект чијашто про-

сечна оценка изнесува најмалку 3,5. 
Рецензирањето и оценувањето на предлог-проектот 

се врши врз основа на критериумите за оценување на 
активностите на истражувачите во тимот, дадени во 
Прилог број 1 кој е составен дел на овој правилник. 

II.1.2. Доделување средства за финансирање  
на прифатени проекти 

 
Член 11 

 Заради стимулирање на младите истражувачи, бро-
јот на прифатени предлог-проекти на кои се доделува-
ат средствата за реализација на научно-истражувачки 
проекти нема да биде помал од 10 % од вкупниот број 
позитивно рецензирани предлог-проекти во дадено на-
учно подрачје, во кои проекти главни истражувачи се 
доценти или асистенти со научно звање доктор на нау-
ки не од 40 години.  постари    

Член 12 
Средствата кои се доделуваат за финансирање на 

проектите се наменети за покривање на трошоците за 
потрошената енергија, материјали и суровини, патни  
трошоци, дневници, теренски додатоци и други надо-
местоци, надоместоци за ангажирање експерти, произ-
водни услуги, непроизводни услуги (информатички ус-
луги, ПТТ-услуги, преводи и сл.), одржување опрема, 
набавка на литература и други трошоци кои се во 
функција на реализација на проектот. 
За непроизводните услуги од ставот 1 на овој член, 

носителот на проектот  може да користи средства најм-
ногу во висина до 15% од вкупните средства наменети 
за реализација на проектот. 

 
I I.1.3. Оценување на резултатите на проектот 

Член 13 
Во текот на реализацијата на проектот, покрај годи-

шен, може да се побара и друг дополнителен извештај 
или да се изврши мониторинг на кој се врши оценување. 
Негативно оценет годишен извештај повлекува пре-

кинување на проектот. 
Завршниот извештај потпишан од сите учесници во 

проектот, се изготвува во три примероци. 
Завршниот извештај се доставува од страна на но-

сителот на проектот до Министерството за образование 
и наука по завршувањето на финансирањето на прое-
ктот, заедно со одлуката за негово прифаќање која е 
донесена од надлежниот орган за носителот на прое-
ктот. Со завршниот извештај се доставува и по еден 
примерок, по можност оригинален, од објавените и 
презентираните трудови произлезени од проектот. 
Оценувањето на резултатите на проектот (завршни-

от извештај) се врши од експерти-рецензенти ангажи-
рани од Министерството за образование и наука. 
При рецензирањето и оценувањето на завршниот 

извештај, соодветно се применуваат одредбите за ре-
цензирање и оценување на предлог-проект од овој пра-
вилник.   

Член 14 
Во рок од 30 дена од денот на завршувањето на по-

стапката за експертско оценување на завршниот изве-
штај, се врши јавна презентација на резултатите од 
проектот, организирана од страна на Министерството 
за образование и наука и носителот на проектот. 
На јавната презентација, покрај главниот истражу-

вач и членовите на истражувачкиот тим, присуствуваат 
и работоводниот орган на носителот на проектот или 
негов заменик, претставници од Министерството за 
образование и наука, а може да присуствуваат и на-
ставно-научни работници од соодветната област и дру-
ги заинтересирани институции и лица. 

 
II.2. Издавачка дејност  

Член 15 
Средства за издавачка дејност се доделуваат  за об-

јавување на: резултати од значајни проекти, научни мо-
нографии и периодични научни списанија и за покри-
вање на поштенски трошоци  за вршење на размена со 
странски  научни списанија. 
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Член 16 
За објавување на резултатите од  проект   се доделу-

ваат средства доколку истите се позитивно  оценети од 
експерти и е извршена нивна јавна презентација.  
Средствата од став 1 на овој член се доделуваат за 

најмногу  20 печатарски табаци, а доколку се работи за 
значаен или специфичен научен труд (речници, енцик-
лопедии и сл.), бројот на печатарските табаци може да 
бид олем. е и пог  

Член 17 
Средства за издавање на научни монографии се до-

дел ваат за најмногу 12 печатарски табаци за еден труд. у
 

Член 18 
Средства за издавање на периодични научни списа-

нија на установите се доделуваат до два броја годишно 
во обем до 12 печатарски табаци за еден број. 
На две години се доделуваат средства на установата 

за издавање на еден број од списанието од став 1 на 
ово еден од светските јазици. ј член,  на    

Член 19 
Средства се доделуваат  за издавање на зборници на 

трудови од одржани научни собири, најмногу до 12 пе-
чатарски табаци за еден зборник на трудови.  

Член 20 
Средства се доделуваат  за покривање на поштен-

ските трошоци за вршење на размена на списанијата на 
установите, со списанијата на меѓународните научни 
институции со кои е постигната согласност за ваква 
размена.  

Член 21 
До крајот на календарската година до Министерс-

твото за образование и наука се доставуваат  по пет  
примероци од отпечатените публикации. 

 
II.3. Организирање на научни собири  

Член 22 
На установите им се доделуваат средства за органи-

зирање на научни собири (конгреси, конференции, 
симпозиуми, едукативни собири, семинари, школи и 
дру ви научни манифестации). ги видо  

Член 23 
Средствата од членот 22 на овој правилник се доде-

луваат на установата за покривање на материјални тро-
шоци и услуги (печатење на покани и програми за нау-
чен собир, ПТТ трошоци, телефакс, закуп на сала за 
одржување на научен собир и сл.) и за печатење на 
зборници на трудови (реферати или апстакти). 

   
Член 24 

Средствата за организирање на научен собир се до-
делуваат според значењето на научниот собир и плани-
раниот број на учесници од земјата и од странство. 
Средства се  доделуваат  за најмногу 50  учесници  

на кои  им се прифатени реферати и за нивно учество 
најм о три дена. ногу д  

Член 25 
По одржувањето на собирот установата доставува 

извештај до Министерството за образование и наука, 
со спецификација на направените трошоци и два при-
мерока од зборникот на  реферати или апстракти. 

 
II.4. Учество на научни собири во странство, студи-
ски престои во странство и уплата на членарини  

Член 26 
Средствата за учество на научни собири во странс-

тво се доделуваат според  следните услови: 
- корисникот на средствата да биде лице избрано во 

научно, наставно-научно или соработничко звање и да 
се води во регистерот на научно-истражувачки кадри 
во Министерството за образование и наука;  

- трудот (рефератот) да биде прифатен за презента-
ција од организаторот на научниот собир за усмена или 
постер презентација (писмен доказ); 

- во последните три години да има објавено најмалку 
еден труд во меѓународно списание, односно зборник на 
рецензирани трудови од меѓународен научен собир. 
Кон пријавата за доделување на средства корисни-

кот доставува: документ-потврда за висината на патни-
те трошоци; документ за висината на котизацијата и 
апстракт од научниот труд (рефератот). 

 
Член 27 

Средствата за учество на научен собир во странство 
се доделуваат за патни и дневни трошоци и уплата за 
котизација. 
Еден истражувач може, по овој основ, да користи 

средства само еднаш во годината, со исклучок на пока-
нети предавачи на манифестации во странство. 
Институцијата во која работи корисникот на средс-

твата, доделени за учество на научен собир во странс-
тво, поднесува извештај до Министерството за образо-
вание и наука, по завршувањето на манифестацијата. 

 
Член 28 

Средствата за студиски престои во странство се до-
делуваат според следните услови: 

- корисникот на средства треба да биде избран во 
научно, наставно-научно или соработничко звање и да 
се води во регистерот на научно-истражувачки кадри 
во Министерството за образование и наука; 

- да е изготвена програма за обавување на студи-
скиот престој; 

- корисникот да биде прифатен за студиски престој 
од институцијата каде ќе престојува (писмен доказ); 

- да има согласност за студиски престој од институ-
цијата каде е вработен кандидатот; 

- да е доставена документ-потврда за висината на 
патните трошоци; и 

-
 
 да е доставена молба од корисникот. 

Член 29 
Средства за уплата на  членарина во меѓународна 

невладина научна асоцијација се доделуваат на  лице 
кое е избрано во научно, наставно-научно или соработ-
ничко звање, за што треба да достави доказ за членс-
тво уплатената членарина. то и за 

  
II 5. Научно-истражувачка опрема и литература . 

Член 30 
Средства за научно-истражувачка опрема се доде-

луваат  доколку постојната научно-истражувачка опре-
ма е амортизирана, технолошки застарена или доколку 
се врши опремување на нова лабораторија или друга 
работна просторија  во која се вршат научни-истражу-
вања во функција на реализација на научноистражувач-
ката работа на установата.  

Член 31 
Средства за  литература се доделуваат за набавка на 

научни странски и домашни списанија, речници, ен-
циклопедии и за значајни научни монографии од 
странски и домашни автори. 

 
II.6. Научно-истражувачка инфраструктура  

Член 32 
Научно-истражувачката инфраструктура опфаќа 

објекти, лаборатории и опитни станици, библиотечно-
информациона, реферална и архивска дејност, инова-
циони и сметачки центри како и други средства што се 
користат за научни истражувања. 

 
II.7. Адаптација и санација  

Член 33 
Средства за  адаптација и санација  се доделуваат  

доколку  објектот во  кој е сместена установата е во со-
стојба која го попречува нормалното извршување на  
научно-истражувачките активности. 
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Под адаптација и санација се подразбираат одредени 
градежни работи (преградувања, поправка на кров, и 
сл.), занаетчиски работи (молерофарбарски, столарски и 
сл.), инсталатерски работи (интервенции на водоводна, 
канализациона и електрична мрежа, противпожарна за-
штита и сл.) и за други помали интервенции на објектот.    

 
III. КРИТЕРИУМИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДОДЕЛЕНИ-

ТЕ СРЕДСТВА 
 

Член 34 
Со договорот за реализација на годишната програма 

се уредуваат меѓусебните права и обврски помеѓу Ми-
нистерството за образование и наука и установата, начи-
нот и роковите за реализација на доделените средства, 
наменското користење на средствата, условите под кои 
договорот може да биде раскинат и други прашања од 
интерес за реализација на годишната програма. 

        
Член 35 

Главниот истражувач на проектот од член 4 алинеја 
3 на овој правилник може да биде сменет  доколку: 

- ненаменски ги користи средствата наменети за ре-
ализација на  проектот; 

- не ги почитува роковите за реализација на прое-
ктот; 

- не изготви завршен извештај или годишен или 
друг дополнителен извештај  ако тоа се бара од него; и 

- во други случаи кои го оневозможуваат реализи-
рањето на проектот. 
За стручното раководење со проектот е одговорен  

главниот истражувач на проектот, а за финансиското 
работење се одговорни директорот на установата и 
главниот истражувач. 

 
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 36 

Прифатените проекти  финансирани од Министерс-
твото за образование и наука кои се во тек, ќе продол-
жат да се реализираат  во согласност со склучените до-
говори. 
За проектите од став 1 на овој член, по нивното реа-

лизирање, носителот на проектот организира јавна пре-
зентација на завршниот извештај, согласно со одредби-
те од овој правилник. 

 
Член 37 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за утврдување на ус-
ловите и критериумите за доделување на средства за 
реализација на годишните програми за работа и развој 
на јавните научни установи ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 23/2000 и 65/2000). 

      
Член 38 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

  
  Бр. 13-2383/1                                   Министер  

30 декември 2004 година            за образование и наука, 
       Скопје                            д-р Азиз Положани, с.р. 
 

Прилог бр. 1 
Критериуми за оценување на компетентноста на 

главниот истражувач и истражувачкиот тим, за даден 
предлог-проект  
 
Бр. Вид публикација и каде е издаде-

на (во последните 5 години) Поени 

1 Научна монографија (или поглавје), 
издадена во странство 15 

2 Научна монографија (поглавје), из-
дадена во Македонија 5 

3 Прегледен труд, меѓународно спи-
сание со impact factor (ИФ) 

15 + 
√(1+IF) 

4 Прегледен труд, меѓународно спи-
сание 10 

5 Прегледен труд, локално списание 5 
6 Оригинален научен труд во меѓуна-

родно списание со ИФ 9 + √(1+IF)

7 Оригинален научен труд во меѓуна-
родно списание 6 

8 Оригинален научен труд во нацио-
нално списание 3 

9 Кратко соопштение во меѓународно 
списание со ИФ 6 

10 Кратко соопштение во меѓународно 
списание 4 

11 Кратко соопштение во национално 
списание 2 

12 Зборник на трудови од меѓународна 
конференција 2 

13 Зборник на трудови од локална 
конференција 1 

14 Одбранет докторат 10 
 Учество во (раководење со) проекти  
14 Учесник во (раководител на) меѓу-

народен научен проект 3 (12) 

15 Учесник во (раководител на) дома-
шен научен проект 1 (4) 

Оценување на главниот истражувач 

 Вкупен број поени и минимален 
број на печатени трудови оценка 

 ≥ 28 (најмалку 4 печатени труда) 2 
 ≥ 40 (најмалку 6 печатени труда, од 

кои најмалку 3 во меѓународни спи-
санија) 

3 

 ≥ 56 (најмалку 8 печатени труда, од 
кои најмалку 4 во меѓународни спи-
санија) 

4 

 ≥ 80 (најмалку 10 печатени труда, од 
кои најмалку 5 во меѓународни спи-
санија, од кои најмалку 2 со ИФ) 

5 

 
Просечната оценка за главниот истражувач треба да 

бид  најмалку два. е
 

Оценување на секој член на истражувачкиот тим 
(со исклучок на млади истражувачи кои немаат  
докторат на науки - освен на нивно барање) 

 
 Вкупен број поени и минимален 

број на печатени трудови 
оценка 

 ≥ 14 (најмалку 2 печатени труда) 2 
 ≥ 20 (најмалку 3 печатени труда, од кои 

најмалку 1 во меѓународни списанија) 
3 

 ≥ 28 (најмалку 4 печатени труда, од кои 
најмалку 2 во меѓународни списанија) 

4 

 ≥ 40 (најмалку 5 печатени труда, од 
кои најмалку 3 во меѓународни списа-
нија, од кои најмалку 2 со IF) 

5 

 
Оценката за истражувачкиот тим се изведува како 

просечна оценка од оценките на сите негови членови. 
Просечната оценка за истражувачкиот тим треба да би-
де најмалку два. 



Стр. 12 - Бр. 3 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 13 јануари 2005 
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