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ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА НА 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1482. 
По извршеното срамнување со изворниот текст е 

утврдено дека во текстот на Законот за ловството 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009), се направени грешки, поради што се даваат 

 
И С П Р А В К A 

НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОВСТВОТО 
 
Во членот 5 став 1, во точка 29, наместо зборот 

„greaca“ треба да стои зборот „graeca“, а во точката 49, 
наместо зборот „guerguvedula“ треба да стои зборот 
„querquedula“. 

Во членот 12 став 1 алинеја 19, наместо зборовите: 
„од 1 april“ треба да стојат зборовите: „од 1 април“. 

Во членот 12 став 2, наместо зборот „простории“ 
треба да стои зборот „простори“. 

Во членот 54 став 1 алинеја 6, наместо зборот „лаж-
но“ треба да стои зборот „ладно“. 

Во членот 57 став 3, наместо зборот „Дозволаtа“ 
треба да стои зборот „Дозволата“. 

 
    Бр. 10-2720/16                    Од Законодавно-правната 
26 јуни 2009 година              комисија на Собранието на 
          Скопје                        Република Македонија 

___________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1483. 

Врз основа на член 383, став 1, точка 2 од Законот 
за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07 и 87/08), Владата 
на Република Македонија, во својство на Собрание на 
друштвото, на седницата одржана на 23.06.2009 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ФИНАНСИ-
СКИ ИЗВЕШТАЈ НА МАКЕДОНСКАТА ИНФОРМА-
ТИВНА АГЕНЦИЈА АД СКОПЈЕ - ВО ДРЖАВНА 

СОПСТВЕНОСТ ЗА 2008 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се одобрува Годишниот финанси-

ски извештај на Македонската информативна агенција 
АД Скопје - во државна сопственост за 2008 година, 
бр. 02/31 од 20.03.2009 година, усвоен од Управниот 
одбор на оваа агенција, на седницата одржана на 
19.03.2009 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“. 

  
     Бр. 19-1785/1                     Заменик на претседателот 
23 јуни 2009 година                на Владата на Република 
         Скопје                                        Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1484. 

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 16.06.2009 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
 

Член 1 
Во Одлуката за престанок и за давање на времено 

користење на недвижна ствар на Министерството за 
образование и наука („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 16/09), во насловот зборот „времено“ 
се заменува со зборот „трајно“. 

 
Член 2 

Во член 1, ставот 2 се менува и гласи: 
„Недвижната ствар од став 1 на овој член, сопстве-

ност на Република Македонија, се дава на трајно кори-
стење без надомест на Министерството за образование 
и наука“. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
     Бр. 19-2983/1                     Заменик на претседателот 
16 јуни 2009 година                на Владата на Република 
         Скопје                                        Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1485. 
Врз основа на член 67 став 1 алинеи 3 и 4 од Зако-

нот за возила („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.140/2008), министерот за внатрешни работи 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОНЕСУВА-
ЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОВЛА-
СТУВАЊЕ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ ЗА ТЕХНИЧКИ 
ПРЕГЛЕД НА ВОЗИЛА И ЗА ГРУПИ НА КАТЕГО-
РИИ НА ВОЗИЛА ЗА КОИ СЕ ИЗДАВА ОВЛА-
СТУВАЊА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВОЗИЛА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот и постап-
ката за донесување и одземање на решението за овла-
стување на правното лице за технички преглед на вози-
ла и групите на категории на возила за кои се издава 
овластувања за технички преглед на возила. 

 
Член 2 

За добивање овластување на правното лице за тех-
нички преглед на возила (во натамошниот текст: овла-
стување за технички преглед), се поднесува писмено 
барање за овластување за технички преглед. 

Барањето од ставот 1 на овој член го поднесува 
правното лице кое ги исполнува условите утврдени со 
Законот за возила и прописите донесени врз основа на 
овој закон. 

Барањето за овластување за технички преглед се 
поднесува до надлежната организациска единица на 
Министерството за внатрешни работи (во натамошни-
от текст: надлежна организациска единица) и ги содр-
жи следните податоци: 

- назив и седиште на правното лице; 
- единествен матичен број и даночен број на прав-

ното лице; 
- број на вработени лица; 
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- работи за чие вршење се бара овластување од 
правното лице и 

- група категории на возила за кои се бара овласту-
вање за технички преглед.  

 
Член 3 

Со барањето од членот 2 на овој правилник, прав-
ното лице доставува и: 

- решение од Централен регистар на Република Ма-
кедонија за регистрирана дејност; 

- техничка документација за исполнување на про-
пишаните услови во врска со опремата, уредите и про-
сторот на правното лице; 

- доказ за позитивен бонитет, а за новоосновано 
правно лице изјава од одговорното лице во правното 
лице дека во рок од шест месеци од денот на донесува-
ње на решението за овластување за технички преглед, 
ќе достави доказ за позитивен бонитет;   

- потврда за поднесена пријава – одјава на осигуру-
вање и работен однос (М1/М2 обрасци) за стручниот 
кадар во правното лице;   

- доказ за соодветна стручна подготовка на струч-
ниот кадар; 

- доказ за соодветно стручно оспособување на 
стручниот кадар; 

- доказ за поседување на возачка дозвола за управува-
ње со одредена категорија возила на стручниот кадар и  

- доказ за склучен договор за осигурување од про-
фесионална одговорност. 

 
Член 4 

Надлежната организациска единица по приемот на 
барањето и документацијата од членот 3 на овој пра-
вилник, ја известува соодветната организациска едини-
ца во Бирото за јавна безбедност во Министерството за 
внатрешни работи (во натамошниот текст: организаци-
ска единица во Бирото за јавна безбедност) за презема-
ње на потребните активности за утврдување дали прав-
ното лице ги исполнува пропишаните услови. 

За преземените активности од ставот 1 на овој член 
се составува записник. 

Организациската единица во Бирото за јавна без-
бедност, записникот од ставот 2 на овој член, со соод-
ветно мислење го доставува до надлежната организа-
циска единица. 

Надлежната организациска единица изготвува пред-
лог за донесување решение за овластување за технички 
преглед и го доставува до министерот за внатрешни 
работи (во натамошниот текст:министерот). 

Решение за овластување за технички преглед се 
донесува најдоцна до 15 дена од денот на доставување 
на предлогот од ставот 4 на овој член.   

 
Член 5 

Решението за овластување за технички преглед се 
доделува за најмалку една од следните групи на катего-
рии: 

- возила од категорија L; 
- возила од категорија M1, N1, O1, O2, T и R и 
- возила од категорија M2, M3, N2, N3, O3 и O4. 
Категориите на возила од ставот 1 на овој член се 

определени со прописите за возила. 
 

Член 6 
Во случај кога соодветната организациска единица 

во Бирото за јавна безбедност ќе утврди дека правното 
лице престанало да ги исполнува условите за вршење 
на работите утврдени со Законот за возила и прописите 
донесени врз основа на закон, како и кога при вршење 
на инспекциски надзор ќе утврди дека правното лице 
своите работи не ги извршува во согласност со закон и 
прописите донесени врз основа на закон, составува за-
писник за утрдената фактичка состојба. 

Организациската единица во Бирото за јавна без-
бедност, записникот од ставот 1 на овој член со соод-
ветно мислење го доставува до надлежната организа-
циска единица. 

Во случаите од ставот 1 на овој член, како и во слу-
чај кога против правното лице е поведена постапка на 
стечај или ликвидација или истото престанало да рабо-
ти врз основа на судска одлука, надлежната организа-
циска единица изготвува предлог за донесување на ре-
шение за одземање на овластување за технички прег-
лед, кој го доставува до министерот. 

Решение за одземање на овластувањето за технички 
преглед се донесува најдоцна до 15 дена од денот на 
доставување на предлогот од ставот 3 на овој член.   

 
Член 7 

Правното лице го известува Министерството за 
внатрешни работи најдоцна до 15 дена од настанување 
на определнеи измени во однос на: 

- опремата, уредите, просторот и стручниот кадар и 
- пропишаните услови со закон и прописите донесе-

ни врз основа на закон, кои е потребно да ги исполнува. 
По добивање на известувањето од ставот 1 на овој 

член се донесува решение за одземање на овластување-
то за технички преглед согласно Законот.  

 
Член 8 

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

 
   Бр. 14.1-42362/1                          Министер 
26 јуни 2009 година             за внатрешни работи, 

    Скопје                   м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
______________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

1486. 
Врз основа на член 66 став (3) од Законот за конце-

сии и други видови на јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08 и 
139/08), министерот за финансии донесе 

 
М Е Т О Д О Л О Г И Ј А 

ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ  
ВО БОДОВИ 

 
Член 1 

Со оваа методологија се утврдува изразувањето на 
критериумите за избор на најповолна понуда во 
бодови.  

 
Член 2 

Критериумот економски најповолна понуда треба 
да се изрази на начин кој ќе овозможи конкретно да се 
изразат сите елементи на овој критериум заради евалу-
ација на понудите во зависност од предметот на дого-
ворот. 

 
Член 3 

Елементите на критериумот економски најповолна 
понуда треба да се изразат во определен број на бодови 
во распон од 1 до 100, а истите се наведуваат редослед-
но според нивната важност. 

Вкупниот збир на бодови за сите елементи за кои се 
определил концедентот по конкретната концесија или 
друга форма на јавно приватно партнерство треба да 
биде 100 бода. 

Секој елемент кој ќе се вреднува треба да биде ди-
ректно поврзан со предметот на договорот. 
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Член 4 
Пресметувањето на бодовите за елементот цена се 

врши пропорционално во однос на најповолната цена 
при што најголем број на бодови се доделуваат за нај-
поволната понудена цена. 

 
Член 5 

Пресметувањето на бодовите за елементот квалитет 
се врши на тој начин што се собираат бодовите на по-
делементите на елементот квалитет кои концедентот ги 
утврдил во тендерската документација. 

 
Член 6 

Пресметувањето на бодовите за елементите технич-
ка вредност, естетски и функционални карактеристики, 
карактеристики во однос на животната средина, теков-
ни трошоци, економска исплатливост во однос на тро-
шоците, техничка помош и период на завршување на 
изведбените работи се врши на начин што понудата со 
која се нудат најповолни услови за соодветните еле-
менти добива најголем број на бодови, а останатите по-
нуди помал број на бодови соодветно на понудените 
услови.  

 
Член 7 

Во случај кога критериум за избор на најповолна 
понуда е финансиски најповолна понуда, концедентот 
ги рангира понудите според понудените ценовни кара-
ктеристики. Најповолна понуда е понудата со најдобри 
ценовни карактеристики утврдени во понудата. 

 
Член 8 

Оваа методологија влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во "Службен весник на Ре-
публика Македонија". 

 
    Бр.27-23111/1 
1 јули 2009 година                       Министер, 
         Скопје                      д-р Трајко Славески, с.р. 

______________ 
1487. 

Врз основа на член 30 од Законот за концесии и 
други видови на јавно приватно прартнерство („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 7/08 и 
139/08), министерот за финансии донесе 

 
М Е Т О Д О Л О Г И Ј А 

ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРОЦЕНЕТАТА ВРЕД-
НОСТ НА КОНЦЕСИЈАТА 

 
Член 1 

Со оваа методологија се пропишува начинот на 
пресметување на проценетата вредност на концесијата. 

 
Член 2 

Концедентот ја проценува максималната вредност 
на концесијата врз основа на вкупниот износ на финан-
сиски средства потребен за плаќање, без данок, царина 
и други јавни давачки. 

При пресметување на проценетата вредност на кон-
цесијата, концедентот ги зема предвид: 

1. Анализа на пазарот (локалниот, регионалниот и 
меѓународниот), со цел определување на ризикот за по-
врат на вложените инвестиции; 

2. Анализа на трошоците и користите (Cost-benefit 
анализа) на концесијата, која треба да опфати: 

- финансиска анализа, во која посебно треба да се 
објаснат механизмот за плаќање, економската издржа-
ност на предвидениот буџет на концедентот, од една 
страна и крајните корисници, од друга страна, за чие 
утврдување треба да се земат предвид особено: цените 

на ресурсите, дејностите кои треба да бидат извршени 
за да се постигне целта на концесијата, приходите и 
расходите од концесијата, дејностите и активностите 
кои треба да се извршат да се постигне целта на конце-
сијата и неопходните ресурси за секој вид на дејност 
врз основа на техничката документација, 

- економска анализа, во која треба да се претстават 
економските ефекти за концедентот кои ќе произлезат 
од предметот на концесијата, и тоа: пораст на извозот, 
влијание врз вработеноста, искористување на ресурси-
те и слично, 

- анализа на чувствителноста и ризиците кај конце-
сијата, која ги вклучува параметрите кои имаат ефект 
врз стапките на поврат и нето сегашната вредност на 
концесијата и веројатноста за појавување на ризици и 
оценка на финансиските последици; 

3. Прелиминарна оценка на условите на концесија-
та, која ја опфаќа обврската на концесионерот да плати 
за концесијата, како и видот, вредноста и начинот на 
плаќање на концесијата, односно обврската на конце-
дентот да учествува во плаќањето на концесискиот на-
доместок во случаите утврдени во членот 17 од Зако-
нот за концесии и други видови на јавно приватно 
партнерство; 

4. Времетраењето на концесијата, кое се определува 
во рамките утврдени со закон, а во зависност од неоп-
ходниот период за поврат на вложените инвестиции. 

Ако кај концесијата се предвидени плаќања од кон-
цедентот и од концесионерот проценетата вредност се 
определува како разлика од вкупните плаќања кои ќе 
се извршат од двете страни, за целиот период на трае-
ње на концесијата, а кои можат да се проценат во мо-
ментот на вршење на проценката. 

Ако концедентот планира да ја спроведе постапката 
за доделување на концесија со доделување на повеќе 
договори во вид на посебни делови од една постапка, 
проценетата вредност се пресметува како збир на сите 
делови од постапката за доделување на концесија. 

 
Член 3 

Ако концедентот доделува концесија за вршење на 
јавни услуги чија вкупна вредност може да се процени 
врз основа на индикаторите утврдени во член 2 од оваа 
методологија, проценетата вредност се пресметува врз 
основа на вкупните проценети приходи за целиот пери-
од на траење на концесијата. 

Ако концедентот доделува концесија за вршење на 
јавни услуги чија вкупна проценета вредност не може 
да се предвиди, но може да се процени просечниот ме-
сечен надомест, тогаш начинот на проценување на 
вредноста зависи и од времетраењето на договорот, и 
тоа: 
      - во случај на договор со фиксен рок, доколку вре-
метраењето на договорот не надминува 120 месеци, 
проценетата вредност на концесијата се пресметува зе-
мајќи го предвид целокупното времетраење на догово-
рот помножено со вредноста на просечниот месечен 
надомест, или 

- во случај на договор без фиксен рок или доколку 
времетраењето на договорот надминува 120 месеци, 
проценетата вредност на концесијата се пресметува со 
множење на просечниот месечен надомест со бројот 
120. 

 
Член 4 

Проценетата вредноста на концесијата на добра од 
општ интерес за Република Македонија се утврдува врз 
основа на актот за концесиски надомест, кој се пресме-
тува на начин утврден со посебните закони со кои се 
уредуваат областите во кои се доделува концесијата. 
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Член 5 
Ако концедентот доделува концесија за градба чија 

вкупна вредност може да се процени врз основа на ин-
дикаторите утврдени во член 2 од оваа методологија, 
проценетата вредност на концесијата за градба ја вклу-
чува и  вкупната проценета вредност на стоките кои се 
неопходни за изведување на активностите на градење и 
кои му се ставени на располагање на концесионерот од 
страна на концедентот. 

 
Член 6 

Оваа методологија влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
   Број 27-22715/1                              
29 јуни 2009 година                           Министер, 

      Скопје                          д-р Трајко Славески, с.р. 
__________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

1488. 
Врз основа на член  57 став 1 алинеја 5 од Законот 

за научно – истражувачката дејност (“Службен весник 
на Република Македонија” бр.46/08 и 103/08), министе-
рот за образование и наука донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗБОР ВО 
ПОВИСОКО НАУЧНО ЗВАЊЕ 

 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот и постап-

ката за избор во повисоко научно звање на истражува-
чите во субјектите за вршење научно - истражувачка 
дејнoст. 

 
Член 2 

Научни звања во смисла на овој правилник се: нау-
чен соработник, виш научен соработник и научен со-
ветник. 

 
Член 3 

Условите кои треба да ги исполнуваат истражува-
чите за соодветно  научно звање се утврдени во член 36 
од Законот за научно-истражувачката дејност („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 46/08 и 
103/08). 

 
Член 4 

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

 
Член 5 

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

 
Член 6 

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

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

-  број на објавени научни трудови во научни списа-
нија; 

-  објавени монографии; 
-  учества во меѓународни проекти, конференции и 

научни собири; 
-  постигнати резултати и придонес во создавањето 

млади научно - истражувачки кадри и 
- други специфични активности во науката поврза-

ни со соодветната научна област. 
Постигнувањата од  став 1 на овој член  се однесу-

ваат за времето од последниот избор. 
 

Избор во повисоко научно звање на истражувачите 
во јавните научни установи 

 
Член 7 

Изборот во повисоко научно звање се врши на ос-
нова на постигнувањата во дејностите: 

- Научно-истражувачка (во натамошниот текст: 
НИ) и наставно-научна (во натамошниот текст: НН); 

- Стручно-апликативна(во натамошниот текст: СА) 
и организационо-развојна (во натамошниот текст: ОР). 

Активностите во рамките на наведените дејности се 
вреднуваат според  Образецот за  одредување на вкуп-
ната актива на поени за избор во одредено звање, кој е 
составен дел на овој правилник. 

 
Член 8 

Во звање научен соработник може да биде избрано 
лице кое има: 

- научен степен доктор на науки од научната област 
за која се избира; 

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

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

 
Член 9 

Во звање виш научен  соработник може да биде ли-
це кое има: 

- звање научен соработник од научната област за 
која се избира; 

- објавени повеќе научни  трудови од значење за 
развојот на науката и струката во соодветната област, 
од кои поголемиот број се самостојни (изворни   науч-
ни трудови) и со кои тоа се афирмира во соодветната 
научна област во земјата, од кои најмалку шест  во на-
учни списанија, од кои најмалку два опфатени   со 
СЦИ, од кои најмалку три труда (минимум еден опфа-
тен со СЦИ) помеѓу двата избора; 

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

- има остварено минимум  75 поени кои се однесу-
ваат на целокупната активност на лицето и тоа: 60 пое-
ни за НИ + НН и 15 поени за  СА+ организационо-раз-
војна ОР. 

 
Член 10 

Во звање научен советник може да биде лице кое 
има: 

- звање  виш научен соработник од научната област 
за која се избира; 
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- објавени  поголем број  научни трудови со кои се 
врши значајно влијание врз развојот на научната мисла 
и усовршување на практиката во соодветната област за 
кои лицето добило научно, односно општествено приз-
нание за придонес во научната област во која се избира 
и се објавени во  афирмирани списанија, како и рефе-
рати и соопштенија на меѓународни собири и учебници 
и монографски изданија со кои може да се оцени афир-
мираноста на лицето во соодветната научна и стручна 
област, од кои најмалку десет во научни списанија, од 
кои најмалку три објавени во списанија со импакт фак-
тор, од кои најмалку четири труда (минимум два об-
јавени во списанија со СЦИ помеѓу двата избора; 

- голем придонес во усовршување на научен подм-
ладок; 

- има остварено минимум  100 поени кои се однесу-
ваат на целокупната активност на лицето и тоа: 85  пое-
ни за НИ +  НН и 15 поени за  СА+ ОР. 

 
Член 11 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
неговото објавување во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

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

1489. 
Врз основа на членот 57 став 1, алинеја 4 од Зако-

нот за научно-истражувачката дејност („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 46/08 и 103/08), ми-
нистерот за образование и наука донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ, СОЗДАВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ НА НАУЧНО  

-ИСТРАЖУВАЧКИ КАДРИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат начинот и по-

стапката за финансирање, создавање и усовршување на 
научно-истражувачки кадри. 

 
Член  2 

Барањето за доделување стипендии, односно средс-
тва за изработка на магистерски и докторски труд го 
поднесува студентот на магистерските, односно до-
кторските студии (кандидатот) до Министерството. 

 
Член 3 

Барањата ги разгледува комисијата формирана од 
министерот и истата утврдува дали истите ги исполну-
ваат условите од конкурсот и составува предлог листа. 

 
Член 4 

Стипендија за последипломски студии во земјата  
се доделува на кандидат кој ги исполнува следните ус-
лови: 

- да има завршено академски студии од прв циклус 
во траење од три, односно четири години и постигнат 
просечен успех од најмалку 8,50; 

- да е запишан на студии од втор циклус првпат во 
прва година, односно ја запишал втората година со  
освоени најмалку две третини од предвидените креди-
ти по ЕКТС системот; 

- доказ од установата дека студиската програма на 
која е запишан студентот е акредитирана и има реше-
ние за работа; 

- на денот на конкурирањето да не е постар од 27 
години за прва, односно 28 години за втора година; 

- да не е во работен однос (на определено или нео-
пределено работно време);  

- да не е корисник на друга стипендија;  
- да знае еден од светските јазици и 
- да знае да работи на компјутер. 
Стипендија за студии на втор циклус се доделува на 

кандидатот за една година за студиите во траење од ед-
на година, односно две години за студиите во траење 
од две години. 

 
Член 5 

Стипендија за втор циклус студии во странство,  се 
доделува на кандидат кој е запишан на оние научни 
дисциплини кои не се организирани на унивeрзитетите 
во Република Македонија и доколку кандидатот: 

- има завршено академски студии од прв циклус во 
траење од три, односно четири години и постигнат 
просечен успех од најмалку 8,50; 

- да е запишан на студии од втор циклус првпат во 
прва година, односно ја запишал втората година со  
освоени најмалку две третини од предвидените креди-
ти по ЕКТС системот; 

- има доказ од установата дека студиската програма 
на која е запишан студентот е акредитирана и има ре-
шение за работа; 

- на денот на конкурирањето да не е постар од 27 
години за прва, односно 28 години за втора година; 
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- да не е во работен однос (на определено или нео-
пределено работно време);  

- да не е корисник на друга стипендија;  
- да знае еден од светските јазици и 
- да знае да работи на компјутер. 
Стипендија за студии на втор циклус се доделува на 

кандидатот за една година за студиите во траење од ед-
на година, односно две години за студиите во траење 
од две години.  

 
Член 6 

Изборот на кандидатите на кои им се доделуваат 
средства за стипендии за студии од вториот циклус во 
земјата и странство се врши врз основа  на постигнати-
от успех од редовните студии на кандидатот. 

При еднаков број на бодови, предност во доделува-
њето на стипендиите за студии на вториот циклус во 
земјата и во странство, ќе се даде на оние кандидати 
кои знаат повеќе светски јазици. 

 
Член 7 

Стипендија за трет циклус студии во земјата и 
странство се доделува за времетраењето на студиите 
(најдолго за три години). 

Стипендијата за втората година на студиите про-
должува доколку кандидатот  положил најмалку две 
третини од предвидените испити, односно му е прифа-
тена докторската теза. 

На корисникот на стипендијата од трет циклус во 
земјата и во странство  му се доделува и надоместок за 
уписнина. 

 
Член 8 

Корисникот на стипендијата на студии од трет цик-
лус во земјата и странство прифатен за студирање од 
прва година ќе ги врати средствата, доколку не ги ис-
полни обврските за запишување на наредната година 
или најдоцна до пет години не докторира, сметано од 
денот на склучувањето на договорот. 

 
Член 9 

Доколку корисникот на стипендијата за студии од 
трет циклус во земјата и странство во текот на стипен-
дирањето се вработи на определено или на неопределе-
но работно време, стипендијата и уписнината се преки-
нуваат. 

 
Член 10 

Продолжување на стипендиите за студентите од 
членовите 4, 5, 7 и 8 на овој правилник настапува пора-
ди користење на породилно боледување, здравствени 
причини и слични случаи утврдени со закон за време-
траењето  на спреченоста. 

 
Член 11 

Средства за изработка на магистерски и докторски 
трудови се доделуваат еднократно на  кандидатите во 
ист износ за сите корисници. 

 
Член 12 

За користење на средствата од  член 11 кандидатот 
треба да ги исполнува следните услови: 

- магистерскиот, односно докторскиот труд да му е 
прифатен за изработка од Наставно-научниот, односно 
Научниот совет на установата каде што е пријавен, за 
што се доставува одлука од установата; 

- на денот на поднесување на барањето да не е по-
стар од 30 години за изготвување на магистерскиот, од-
носно 38 години за докторскиот труд; 

- на денот на поднесување на барањето да не е од-
бранет магистерскиот, односно докторскиот труд. 

Изборот на кандидатите на кои се доделуваат 
средства за изработка на магистерски и докторски тру-
дови се врши врз основа на постигнатиот успех од сту-
диите од вториот, односно третиот циклус. 

При еднаков број на бодови предност при доделу-
вањeто имаат оние кандидати кои знаат повеќе стран-
ски јазици. 

Средствата од став 1 на овој член кандидатот ги ба-
ра најдоцна до денот на одбраната на магистерскиот, 
односно докторскиот труд. 

Лице кое било корисник на стипендија за наведните 
средства не може повторно да бара стипендија за иста-
та намена.  

 
Член 13 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за утврдување на ус-
лови и критериуми за доделување на средства за созда-
вање на научно-истражувачки кадри („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 33/04 и  бр. 31/05). 

 
Член 14 

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

                                                                               
    Бр. 19-3586/1                                        
22 мај 2009 година                             Министер, 

  Скопје                          Перо Стојановски, с.р. 
____________ 

1490. 
Врз основа на член 57 став 1 алинеја 3 од Законот 

за научно-истражувачката дејност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 46/08 и 103/08), мини-
стерот за образование и наука донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСТАПКАТА И ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУ-
МИ ЗА СОФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗДАВАЧКАТА  

ДЕЈНОСТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува постапката и поб-

лискитe критериуми за софинансирање на издавачката 
дејност. 

 
Член 2 

Под научна книга во смисла на овој правилник се 
подразбира труд кој содржи резултати од изворни на-
учни истражувања или преглед на научни истражувања 
што е од интерес на науката, како и критички преглед 
или оригинална научна синтеза (научна монографија). 

Научната книга треба да е од референтен карактер, 
односно да има посебно значење за науката (научно-
документарен, историски, енциклопедиски, терминоло-
шки речник, ретроспективна библиографија за одреде-
на научна област и слично). 

Научните книги треба да ги исполнуваат библио-
графските стандарди. 

 
Член 3 

Авторот на научната книга треба да има: 
- формална квалификација за самостојна научна ра-

бота, односно научно звање - доктор на науки; 
- да има објавено најмалку два труда во списанија 

со импакт фактори во последните три години.  
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Член 4 
Барањето за доделување на средства за софинансира-

ње на издавачката дејност до министерството го подне-
сува претпријатието чија основна дејност е издаваштво. 

 
Член 5 

Издавачот, кој се пријавува за добивање средства за 
издавање на научни книги доставува: 

1. Пријава со следните податоци: 
- издавач (жиро сметка, даночен број и банка депо-

нент); 
- автор 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; 
- спецификација на трошоци и  
- датум на издавање. 
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 од со-

одветната научна област избрани од редот на научните 
кадри од базите на податоци за научните истражувачи 
на министерството, со оценки за: 

- значење на предметот кој се обработува во трудот; 
- оригиналноста на трудот со оценка за придонесот 

врз развојот на научната мисла; 
- други трудови со 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. 
Претпријатието чија основна дејност е издаваштво-

то   кон пријавата приложува извод од Централниот ре-
гистар на Република Македонија за својата основна 
дејност. 

 
Член 6 

Во постапката за одобрување средства за научни 
книги министерството може да прибавува мислења и 
оценки и од други рецензенти. 

 
Член 7 

Средствата за софинансирање на научни книги се 
доделуваат за најмногу 20 печатарски табаци, а докол-
ку се работи за значаен или специфичен научен труд 
(речници, енциклопедии и сл.), бројот на печатарските 
табаци може да биде и поголем, но најмногу до 30. 

Член 8 
Издавачот има обврска на видно место во книгата 

да посочи дека му се доделени средства од министерс-
твото за публикување на трудот. 

 
Член 9 

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 10 

За објавување на домашен научен труд во странско 
научно списание со импакт фактор се доделуваат 
средства доколку истиот е прифатен од издавачот на 
списанието и доколку за неговото печатење е потребно 
авторот да уплати на издавачот финансиски средства. 

Барањето за објавување на домашен научен труд во 
странско научно списание изготвено од министрството 
го доставува приватнaта научна установа, мешовитата 
научна установа, приватната високообразовна установа 
во која е вработен авторот, односно самостојниот 
истражувач. Средствата од став 1 на овој член се доде-
луваат на уставновата, односно самостојниот истражу-
вач  врз основа на доставено барање и потврда издаде-
на од издавачот на странското списание дека трудот е 
прифатен за издавање. Кон потврдата за прифатен труд 
за печатење уставновата, односно самостојниот истра-
жувач поднесува до министерството фактура, односно 
уплатница. 

Приватнaта научна установа, мешовитата научна 
установа, приватната високообразовна установа во која 
е вработен авторот, односно самостојниот истражувач 
за средствата доделени за објавување на домашниот 
труд во странско научно списание со импакт фактор, 
поднесува извештај до министерството по објавување-
то на трудот. 

 
Член 11 

Прифатените склучени договори пред денот на вле-
гувањето во сила на овој правилник ќе се реализираат 
во согласност со склучените договори. 

 
Член 12 

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 
поттикнување  и помагање на научно-истражувачката 
дејност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 3/05, 44/06 и 20/07). 

 
Член 13 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 
 
    Бр. 19-3587/1                                 
22 мај 2009 година                               Министер, 
          Скопје                           Перо Стојановски, с.р.                            
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1491. 
Врз основа на член  57  став 1 алинеја 2 од Законот 

за научно-истражувачката дејност (“Службен весник 
на Република Македонија” бр. 46/08 и 103/08), мини-
стерот за образование и наука донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА НАУЧНО- ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ  

ОДНОСНО ПРОГРАМИ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот и постап-

ката за финансирање на научно-истражувачки проекти 
односно програми. 

 
Член 2 

Средствата од член 1  се доделуваат на: мешовити 
научни установи, приватни високообразовни установи, 
приватни научни установи, самостојни истражувачи и 
центри на извонредност (во натамошниот текст: уста-
нова). 

 
Член 3 

Средства за поттикнување и  помагање на научно-
истражувачката дејност се доделуваат за реализација 
на научно истражувачки проекти и програми (во ната-
мошниот текст проекти). 

Финасирањето на програми се остварува под фор-
мата на истражувачки проекти. 

                       
Член  4 

Министерството за образование и наука (во ната-
мошниот текст: министерството) во првото тромесечие 
на секоја тековна година објавува јавен конкурс за фи-
нансирање проекти на мешовити научни установи, 
приватни високообразовни установи, приватни научни 
установи, самостојни истражувачи и центри на извон-
редност. 

Во конкурсот се наведуваат приоритетните области 
и програми за научно истражување предложени од 
страна на Националниот комитет за развој. 

Јавниот конкурс за меѓународните проекти е посто-
јано отворен преку целата календарска година. 

 
II. ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИ-

ЈА НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ 
              

Член 5 
Средства за реализација на проекти се доделуваат 

за финансирање на домашни проекти и делумно фи-
нансирање (кофинансирање) на меѓународни проекти. 

Меѓународни проекти во смисла на овој правилник 
се оние проекти кои 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 установата – странски 
партнер и подржан/потпишан од раководното лице на 
установата. 

Научно-истражувачкиот проект може да трае најм-
ногу до три години, со исклучок на проектите за сора-
ботка на полето на науката и технологијата на Европ-
ската Унија. 

Еден истражувач може истовремено да биде главен 
истражувач на само еден домашен и на само еден меѓу-
народен научно-истражувачки проект. 

Доколку еден истражувач истовремено е главен 
истражувач на домашен и на меѓународен научно-
истражувачки проект, двата можат да бидат финанси-
рани само доколку содржината на проектите е различ-
на. 

Член 6 
 
Носителот на научно-истражувачки проект конку-

рира за добивање средства за реализација на проектот 
со доставување на пријава.  

Кон пријавата од став 1 на овој член се приложува 
предлог-проектот, а за меѓународните проекти и соод-
ветна документација за соработка помеѓу носителот на 
предлог-проектот и странскиот партнер од член 4 на 
овој правилник. 

 
Член 7 

Основни елементи на предлог-проектот  се: 
- наслов на предлог-проектот; 
- главен истражувач  на предлог-проектот; 
- научно подрачје, поле и област на предлог-прое-

ктот; 
- вид на истражувањето (фундаментално, развојно, 

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

Член 8 
Во реализација на  проектот учествуваат главен 

истражувач со научно, односно наставно-научно звање 
кој е вработен во установата, кој е носител на  проектот 
и најмалку еден истражувач со научно, односно настав-
но-научно  звање евидентирани во базите на податоци 
за научните истражувачи на министерството. 

Изборот на  проектите  се врши согласно со одред-
бата од член 51 став 3 од Законот за научно-истражу-
вачка дејност. 

 
Член 9 

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

- придонес во продлабочувањето и проширувањето 
на научните знаења;  

- оригиналност на целите и содржината на истражу-
вањето; 

- веројатност во постигнување на очекуваните 
рeзултати; 

- компетентност на главниот истражувач и предло-
жениот истражувачки тим; 

- вклученост и оспособување на млади научно-
истражувачки кадри; 

- релевантност и конкурентност на  проектот за ме-
ѓународна соработка; 
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- веројатноста за примена на резултатите во практи-
ката; 

- исполнетост на матријално-техничките и други 
инфраструктурни услови за реализација на  проектот; 

- реалност на планираното време за реализација на  
проектот и 

- реалност на финансиските средства потребни за 
реализација на проектот. 

 
Член 10 

Цената на  чинење на проектот ја сочинуваат тро-
шоците за потрошена енергија, материјали и суровини, 
патни трошоци, дневници, тeренски додатоци и други 
надоместоци за ангажирање на експерти, производни и 
непроизводни услуги, одржување на опрема, набавка 
на литература и други трошоци кои се во функција на 
реализација на проектот. 

 
Член 11 

Предлог-проектите ги рецензираат два или повеќе 
независни рецензенти на одделни подрачја:  

1. природно-математички науки,  
2. техничко-технолошки науки,  
3. медицински науки и здравство,  
4. биотехнички науки,  
5. општествени науки и  
6. хуманистички науки. 
 

Член 12 
Независните рецензенти ги оценуваат предлог-про-

ектите врз основа на следните критериуми: 
- придонесот во продлабочувањето и проширување-

то на научните  знаења; 
- оригиналноста на целите и содржината на истра-

жувањето; 
- компетентност на главниот истражувач; 
- компетентност и оригиналност на истражувачкиот 

тим; 
- придонесот во оспособувањето на млади истражу-

вачи, 
- релевантноста на проектот   во однос на утврдени-

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

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

Секој од наведените елементи  од став 1 на овој 
член за оценување  независните рецензенти ги вредну-
ваат со оценка од еден (1) до  пет (5). Проектот е пози-
тивно оценет доколку добил средна оценка најмалу три 
запирка пет (3,5). 

 
Член 13 

Советот за научно-истражувачка дејност на основа 
на оценките на независните рецензенти прави ранг ли-
ста на позитивно оценетите проекти. 

 
Оценување на резултатите на проектот 

 
Член 14 

Во текот на реализацијата на проектот, покрај го-
дишен 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 се доставува од страна на но-
сителот на проектот до министерството  по завршува-
ње на финансирањето на проектот, заедно со еден при-
мерок од завршниот извештај, по можност оригинален, 
од објавените и презентираните трудови произлезени 
од проектот. 

При рецензирање и оценување на завршниот изве-
штај, соодветно се применуваат одредбите за оценува-
ње на предлог-проектот од овој правилник. 

 
Член 15 

По доставувањето на завршните извештаи и спрове-
деното оценување за проектите кои биле позитивно 
оценети, се врши јавна презентација на резултатите од 
проектот организирана од страна на министерството и 
носителот на проектот. 

 
III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 16 

Прифатените проекти финансирани од страна на 
министерството пред денот на влегувањето во сила на 
овој правилник продолжуваат да се реализираат во сог-
ласност со склучените договори. 

 
 

Член 17 
Со денот на влегување во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за утврдување на ус-
ловите и критериумите за доделување средства за пот-
тикнување и помагање на научно-истражувачката деј-
ност („Службен весник на Република Македонија” бр. 
3/05, 44/06 и 20/07).  

 
Член 18 

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

 
     Бр. 19-3590/1         
22 мај 2009 година                            Министер, 
        Скопје                          Перо Стојановски, с.р. 

__________ 
1492. 

Врз основа на член 53 став 2 од Законот за научно-
истражувачката дејност (“Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр. 46/08 и 103/08), министерот за 
образование и наука донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВО-
ДЕЊЕТО НА РЕГИСТАРОТ НА СУБЈЕКТИТЕ КОИ 
ВРШАТ НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува  формата, содржи-
ната и начинот на водење на Регистарот на субјектите 
кои вршат научно-истражувачка дејност. 
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Член 2 
Регистарот се води рачно и електронски. 
 

Член 3 
Регистарот  на субјектите кои вршат научно-истра-

жувачка дејност (во натамошниот текст: Регистарот) се 
води во форма на книга со тврд повез во црвена боја, 
со димензии 290 мм x 420 мм, со поврзани и нумерира-
ни евиденциски листови на бела хартија. 

Пред почетокот на водењето на Регистарот се забе-
лежува вкупниот број страници што ги содржи Реги-
старот и се заверува со печат на министерството за 
образование и наука (во натамошниот текст: мини-
стерството) и со потпис на овластеното лице за водење 
на Регистарот. 

 
Член 4 

Книгата на која се внесуваат податоците се води на 
Образец бр.1, кој е  даден во прилог и е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 5 

Регистарот на корицата  го содржи грбот и името на 
Република Македонија, а под него на средината стои 
натпис: „РЕГИСТАР НА СУБЈЕКТИТЕ КОИ ВРШАТ 
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ“. Натписите 
се со црна боја. Првата страна содржи: грб и име на Ре-
публика Македонија и име на Министерството за обра-
зование и наука; назив: „Регистар на субјектите кои вр-
шат  научно-истражувачка дејност“, реден број, датум; 
основач на субјектот на научно-истражувачката деј-
ност: назив на основачот, седиште, број и датум на 
актот за основање; назив на субјектот на научно-истра-
жувачката дејност; седиште, општина; статус на субје-
ктот (институт при државен универзитет, институт при 
приватен универзитет, јавна научна установа, мешови-
та научна установа, приватна научна установа, само-
стоен истражувач); вид на субјектот (единица на уни-
верзитет, придружна членка на универзитет, самостој-
на); подрачје на научно-истражувачката дејност; поле и 
области на научно-истражувачката дејност; подрачје на 
високообразовната дејност; поле и области на високоо-
бразовната дејност; вид на звањето. Втората страна со-
држи: грб и име на Република Македонија и име на 
Министерството за образование и наука; назив: „Реги-
стар на субјектите кои вршат  научно-истражувачка 
дејност“, реден број, датум; број на научни, наставно-
научни и други стручни и техничко-административни 
работници: научни советници/редовни професори, ви-
ши научни соработници/вонредни професори, научни 
соработници/доценти, лектори, млади истражувачи-до-
кторанти, млади истражувачи-магистранти, други 
стручни и техничко-административни работници; про-
стор за вршење на научно-истражувачката и високоо-
бразовната дејност: вкупна површина м2, вкупен број 
лаборатории, вкупен број кабинети, вкупен број преда-
вални, површина по запишан студент  м2, вкупна повр-
шина на опитни станици м2. Третата страна содржи: 
грб и име на Република Македонија и име на Мини-
стерството за образование и наука; назив: „Регистар на 
субјектите кои вршат научно-истражувачка дејност“, 
реден број, датум; опрема за вршење на научно-истра-

жувачката и високообразовната дејност: краток опис на 
потребната опрема за вршење на научно-истражувачка-
та и високообразовната дејност и вкупна вредност на 
опремата. Четвртата страна содржи: грб и име на Ре-
публика Македонија и име на Министерството за обра-
зование и наука; назив: „Регистар на субјектите кои вр-
шат научно-истражувачка дејност“, реден број, датум; 
информативно-информатичка документација: вкупен 
број на книги во библиотеката, други средства за ин-
формативно-информатичка документациона дејност; 
статусни промени: спојување, поделба, припојување; 
други промени, бришење на субјектот. 

 
Член 6 

Регистарот се води и електронски во информатич-
ката база на податоци и документи. 

Податоците од Регистарот од став 1 на овој член се 
заштитени од неовластен пристап согласно со прописи-
те за податоците во електронски облик и електронски 
потпис. 

Во еден електронски запис можат да се внесат по-
датоци само за еден субјект на научно-истражувачката 
дејност. 

 
Член 7 

Промените што ќе настанат во дејноста на субје-
ктот кој врши научно-истражувачка дејност, односно 
статусните промени, се внесуваат во Регистарот во нов 
електронски запис, со точно определена релациска вр-
ска на останатите електронски записи за субјектот на 
научно-истражувачката дејност. 

 
Член 8 

Бришењето на субјектот кој врши научно-истражу-
вачка дејност од Регистарот се врши со внесување на 
нов електронски запис со точно определена релациска 
врска со сите електронски записи за субјектот. 

 
Член 9 

Во случај на погрешно внесување на податоци во 
Регистарот исправката се врши со внесување на пода-
тоците на нов електронски запис, со точно определена 
релациска врска со електронскиот запис кој се исправа. 

 
Член 10 

Секое внесување на податоци во Регистарот е пот-
пишано со електронски потпис од овластеното лице 
што го води Регистарот, кое и ги координира сите 
активности потребни за гаранција на веродостојност на 
податоците, неавторизиран пристап и промена на пода-
тоците и заштита од губење на податоците. 

 
Член 11 

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

                     
    Бр. 19-3591/1 
22 мај 2009 година                               Министер, 

   Скопје                                 Перо Стојановски, с.р. 
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1493. 
Врз основа на член 57 став 1 алинеја 6 од Законот 

за научно-истражувачката дејност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.46/08 и 103/08), министе-
рот за образование и наука донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА  ПОСТАПКАТА И  ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУ-
МИ ЗА ПРЕДВРЕМЕН ИЗБОР ВО НАУЧНИ  ЗВАЊА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува постапката и поб-
лиските критериуми за предвремен избор во научни  
звања во субјектите за вршење на научно - истражувач-
ката дејност. 

 
Член 2 

Лицата избрани во научни звања, можат да бидат 
избрани во повисоко звање во истата научна област и 
пред истекот на рокот за кој се избрани, доколку ги ис-
полнуваат општите услови за избор во звањето за кое 
се кандидираат, утврдени во Законот за научно истра-
жувачка дејност и во овој правилник, и доколку имаат 
поминато повеќе од половина од времето во постојното 
звање, а кои покажуваат извонредни резултати во 
научно - истражувачката работа во својата област, 
имаат особен придонес за развојот односно примената 
на научната дејност за која се избрани, а  резултатите 
од нивната научно-истражувачка, наставно-истражу-
вачка, стручно-апликативна и организационо-развојна 
дејност соодветствува со минимумот активности за 
избор во дадено звање определен со овој правилник. 

   
Член 3 

По исклучок од член 2 на овој правилник може да 
се направи избор и пред истекот на половината време 
од времето за кое се врши изборот,  доколку  покрај тоа 
што се исполнети условите за избор во дадено звање 
согласно Законот за научно-истражувачката дејност 
лицето има објавено најмалку два научни труда чија 
исклучителна значајност е потврдена со тоа што се 
објавени  во престижни меѓународни списанија со им-
пакт фактор, или се цитирани во наведените списанија. 

 
Член 4 

Предвремен избор во научни звања се врши на ос-
нова на постигнувањата во дејностите: 

- Научно-истражувачка и наставно-научна; 
- Стручно-апликативна и организационо-развојна. 
Активностите во рамките на наведените дејности се 

вреднуваат според критериуми за вреднување наведени 
во  Образецот за  одредување на вкупната актива на по-
ени за избор во одредено звање, кој е составен дел на 
овој правилник. 

Вкупната актива од претходниот став: научно 
истражувачка дејност (во натамошниот текст: (НИ), на-
ставно-научна (во натамошниот текст: НН), стручно-
апликативна (во натамошниот текст: СА) и организа-
ционо – развојна  (во натамошниот текст: ОР) треба да 
изнесува   најмалку 100% од потребниот минимум на 
поени кој соодветствува на критериумите за избор во 
звања. 

 
Член 5 

Во научно звање научен соработник може да биде 
лице кое има: 

- научен степен доктор на науки од научната област 
за која се избира; 

- објавени повеќе научни  трудови, со кои се потвр-
дува оспособеноста на лицето кое се избира во звање 
научен соработник за презентирање на резултатите од 
научно-истражувачката дејност, објавени во научни 
списанија и во други публикации, кои се од значење за 
развојот на науката и струката и кои го потврдуваат 
владеењето на проблематиката на која се избира, од 
кои најмалку три во научни списанија, од кои најмалку 
еден е објавен во  списанија со импакт фактор (во ната-
мошниот текст: СЦИ) и  

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

 
Член 6 

Во научно звање виш научен  соработник може да 
биде лице кое има: 

- звање научен соработник од научната област за 
која се избира; 

- објавени повеќе научни трудови од значење за 
развојот на науката и струката во соодветната област, 
објавени во научни  списанија во земјата и во странс-
тво и во други публикации, од кои поголемиот број се 
самостојни (изворни научни и стручни трудови) и со 
кои тоа се афирмира во соодветната научна област во 
земјата, од кои најмалку шест  во научни списанија, од 
кои најмалку два се објавени во списанија со СЦИ, од 
кои најмалку три труда (минимум еден објавен во 
СЦИ) помеѓу двата избора; 

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

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

 
Член 7 

Во  научно звање научен советник може да биде ли-
це кое има: 

- звање виш научен соработник од научната област 
за која се избира; 

- објавени поголем број научни и високостручни 
трудови со кои се врши значајно влијание врз развојот 
на научната мисла и усовршување на практиката во со-
одветната област за кои лицето добило научно, однос-
но општествено признание за придонес во научната об-
ласт во која се избира и се објавени во афирмирани 
списанија, како и реферати и соопштенија на меѓуна-
родни собири и учебници и монографски изданија со 
кои може да се оцени афирмираноста на лицето во со-
одветната научна и стручна област, од кои најмалку де-
сет во научни списанија, од кои најмалку три објавени 
во списанија со импакт фактор, од кои најмалку четири 
труда (минимум два објавени во списанија со СЦИ по-
меѓу двата избора; 

- голем придонес во усовршување на научен подм-
ладок; 

- има остварено минимум  100 поени кои се однесу-
ваат на целокупната активност на лицето и тоа: 85  пое-
ни за НИ + научно-наставна НН и 15 поени за стручно-
апликативна СА+ организационо-развојна ОР. 
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Член 8 
Иницијатива за предвремен избор во научни звања 

може да покрене Советот или директорот на субјектот 
на научно-истражувачката дејност. 

 
Член 9 

Иницијативата од член 8 на овој правилник ја разг-
ледува научниот совет на субјектот на научно-истра-
жувачката дејност. 

Доколку научниот совет ја прифати иницијативата 
формира комисија од тројца научни советници/редовни 
професори од кои двајца се од соодветната научна 
област во која се избира кандидатот со задача да 
изготви реферат за предвремен избор.  

Писмениот извештај на комисијата се објавува во 
билтенот и на веб страницата на  субјектот на научно-
истражувачката дејност најдоцна 15 дена пред денот на 
изборот. 

 
Член 10 

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

 
Бр. 03-1638/1 

30 јуни 2009 година                           Министер, 
         Скопје                               Перо Стојановски, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1494. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана 
на 24 јуни 2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВААТ член 84 став 3 точка 13 од За-

конот за управување со отпад („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.68/2004, 71/2004, 107/2007, 
108/2008 и 143/2008) и член 3 алинеја 6 од Правилни-
кот за формата и содржината на барањето за добивање 
дозвола, како и формата и содржината на дозволата за 
оператор на депонии („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.140/2007). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијативата поднесена од Стамен Филипов од 
Скопје, со Решение У.бр.171/2008 од 29 април 2009 го-
дина поведе постапка за оценување на уставноста на 
членот 84 став 3 точка 13 од Законот означен во точка-
та 1 од оваа одлука и оценување на уставноста и зако-
нитоста на членот 3 алинеја 6 од Правилникот означен 
во точката 1 од оваа одлука. 

Постапката беше поведена затоа што пред Судот 
основано се постави прашањето за согласноста на ос-
порениот член 84 став 3 точка 13 од Законот со Уста-
вот, односно оспорениот член 3 алинеја 6 од Правилни-
кот со Уставот и со законот.  

4. Судот на седницата утврди дека според оспоре-
ниот член 84 став 3 точка 13 од Законот, по приемот на 
барањето за добивање на дозволата, органот на држав-
ната управа надлежен за работите од областа на живот-
ната средина е должен да утврди дали постои доказ де-
ка на барателот не му е изречена мерка за безбедност, 
забрана за вршење на дејност. 

Според оспорениот член 3 алинеја 6 од Правилни-
кот кон барањето за добивање на дозвола за оператор 
на депонија, се приложува потврда дека против барате-
лот со правосилна одлука на надлежен орган не е изре-
чена прекршочна санкција, забрана за вршење на деј-
ност во областа на управувањето со отпадот или забра-
на за вршење на професија, должност или дејност. 

5. Според членот 8 став 1 алинеи 1 и 3 од Уставот 
на Република Македонија, основните слободи и права 
на човекот и граѓанинот признати во меѓународното 
право и утврдени со Уставот и владеењето на правото 
се темелни вредности на уставниот поредок на Репуб-
лика Македонија. 

Согласно членот 11 став 1 од Уставот, физичкиот и 
моралниот интегритет на човекот се неприкосновени. 

Според членот 13 став 1 од Уставот, лицето обвине-
то за казниво дело ќе се смета за невино се додека не-
говата вина не биде утврдена со правосилна судска 
пресуда.  

Согласно членот 25 од Уставот, на секој граѓанин 
му се гарантира почитување и заштита на приватноста 
на неговиот личен и семеен живот, на достоинството и 
угледот.  
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Според членот 33 став 1 точка 3 од Кривичниот за-
коник, („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 37/96, 80/99, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 60/2006, 
73/2006 и 7/2008, 139/2008) забраната за вршење 
професија, дејност или должност е предвидена како 
вид на казна.  

Со одредбите од општиот дел од Кривичниот зако-
ник е уредено прашањето на казнената евиденција. 
Според членот 106 став 1 казнената евиденција ја води 
првостепениот суд надлежен според местото на раѓање 
на осудениот.  

Со одредбите од ставовите 3 и 4 од овој член од 
Кривичниот законик е пропишан ограничен круг на ов-
ластени субјекти на кои можат да им се направат до-
стапни податоците од казнената евиденција. Имено, 
овие податоци можат да му се дадат на судот и на јав-
ното обвинителство во врска со кривичната постапка 
што се води против порано осудениот и на надлежните 
органи што учествуваат во постапката за давање амне-
стија и помилување. Податоците од казнената евиден-
ција можат на образложено барање да им се дадат на 
државните органи, правни или физички лица ако уште 
траат определени правни последици од осудата или 
казни што се состојат во забрани или ако за тоа постои 
оправдан интерес заснован врз закон.  

Согласно ставот 5 на овој член од Законикот, никој 
нема право да бара од граѓаните да поднесуваат докази 
за својата осудуваност или неосудуваност, а според 
ставот 6 на граѓаните по нивно барање, може да им се 
дадат податоци за нивната осудуваност или неосудува-
ност само ако овие податоци им се потребни заради 
остварување на нивните права во странство. 

Со Законот за управување со отпадот се уредува: 
управувањето со отпадот; начелата и целите за управу-
вање со отпад; плановите и програмите за управување 
со отпадот; права и обврски на правни и физички лица 
во врска со управувањето со отпадот; барањата и обвр-
ските на правните и физичките лица кои произведуваат 
производи и пакувања и кои што на крајот на животни-
от циклус ја оптоваруваат животната средина; начинот 
и условите под кои што може да се врши собирање, 
транспортирање, третман, складирање, преработка и 
отстранување на отпадот; увозот, извозот и транзитот 
на отпадот; мониторингот; информативниот систем; 
финансирањето и надзор над управувањето со отпа-
дот." 

Со оспорениот член 84 од Законот е уредено пра-
шањето на „Дозволата за оператор на депонии“. Име-
но, согласно ставот 1 на овој член од Законот, операто-
рот на депонијата треба да поседува дозвола за вршење 
на дејноста депонирање на отпад која што ја издава ор-
ганот на државната управа надлежна за работите од об-
ласта на животната средина. 

Според ствот 2 од овој член од Законот, барањето 
за добивање дозвола за вршење на дејноста депонира-
ње на отпад, операторот на депонијата ја поднесува до 
органот на државната управа надлежен за работите од 
областа на животната средина. 

Во оспорениот став 3 точка 13 на членот 84 од За-
конот е утврдено дека по приемот на барањето за доби-
вање на дозволата органот на државната управа надле-
жен за работите од областа на животната средина е 
должен да утврди, меѓу другото, и дали постои доказ 
дека на барателот му е изречена мерка за безбедност, 
забрана за вршење на дејност. 

Согласно членот 84 став 7 од Законот, министерот 
кој раководи со органот на државната управа надлежен 
за работите од областа на животната средина ги пропи-
шува формата и содржината на барањето за добивање 
дозвола, како и формата и содржината на дозволата за 
оператор на депонија. 

Согласно овластувањата утврдени во членот 84 
став 7 од Законот, министерот за животна средина и 
просторно планирање го донел оспорениот Правилник, 
кој во членот 1 утврдува дека со него се пропишуваат 
формата и содржината на барањето за добивање дозво-
ла како и формата и содржината на дозволата за врше-
ње на дејност оператор на депонија. 

Во оспорената алинеја 6 на членот 3 од Правилни-
кот е утврдено дека кон барањето за добивање на доз-
вола за оператор на депонија, се приложува, меѓу дру-
гото, и потврда дека против барателот со правосилна 
одлука на надлежен орган не е изречена прекршочна 
санкција, забрана за вршење на дејност во областа на 
управувањето со отпадот или забрана за вршење на 
професија, должност или дејност. 

Тргнувајќи од содржината на оспорената одредба 
од член 84 став 3 точка 13 од Законот за управување со 
отпадот, како и оспорената одредба од член 3 алинеја 6 
од Правилникот, произлегува дека со нив се предвиду-
ва дека операторот на депонијата за вршење на дејно-
ста депонирање на отпад може да добие дозвола ако ги 
исполнува условите за вршење на оваа дејност доколку 
кон барањето, меѓу другите документи, достави и до-
каз дека на барателот не му е изречена мерка за безбед-
ност, забрана за вршење на дејност, односно со право-
силна одлука на надлежен орган не е изречена прекр-
шочна санкција, забрана за вршење на дејност во обла-
ста на управувањето со отпадот или забрана за вршење 
на професија, должност или дејност.  

Во конкретниот случај, станува збор за одредби со 
кои се пропишува обврска за доставување на доказ за 
осудуваност односно неосудуваност. Имено, од содржи-
ната на наведените членови 11 став 1 и 25 од Уставот, 
произлегува дека истите ја истакнуваат вредноста и 
неприкосновеноста на човечката личност како основа и 
смисла на гарантирањето на човековите права. Човечко-
то достоинство, во таа смисла, не е само едно од субје-
ктивните човекови права што изречно се препознава во 
член 25 од Уставот, туку и темелна вредност на демо-
кратското општество што ужива универзална заштита.  

Почитувањето на моралниот интегритет и досто-
инството на граѓанинот во себе ја инкорпорира и уло-
гата на државата која треба да ја гарантира заштитата 
на интегритетот и достоинството на начин со кој ќе се 
обезбеди заштита во случај кога овие вредности се за-
грозени од друг, но и со избегнување на поединецот да 
му се наметнуваат правни обврски кои во постапките 
пред државните органи можат службено да се прове-
рат. Ова според оценка на Судот, се однесува подедна-
кво и на физичките и на правните лица, како субјекти 
на правото и чиј деловен углед и интегритет треба, 
исто така, да уживаат заштита.  

Должноста на органот на државната управа надлежен 
за работите од областа на животната средина да утврди, 
меѓу другото, и дали постои доказ дека на барателот не 
му е изречена мерка за безбедност, забрана за вршење на 
дејност (што според мислењето на Судот, доказот треба 
да го достави барателот) дотолку повеќе што тоа 
произлегува и од оспорениот член 3 алинеја 6 од 
Правилникот, се сведува на барање изјава за неговата 
осудуваност или неосудуваност, со оглед на тоа што за-
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браната за вршење на дејност е споредна казна што се 
изрекува како дел од осудителната пресуда. Иако овие 
докази не се бараат во кривично-правен контекст и 
немаат самообвинувачки квалитет, самата обврска за нив-
ното соопштување има ефект врз репутацијата на правно-
то лице, што е проблематично од аспект на презумпцијата 
на невиност на која се надоврзува забраната да се бараат 
докази за осудуваност, односно неосудуваност.  

За Судот, не е спорен фактот дека забраната за вр-
шење на дејност изречена со една осудителна пресуда 
мора да биде ефективна, односно дека не може да се 
дозволи лицето под таква забрана да ја врши таа деј-
ност се додека таа забрана трае. Меѓутоа, утврдување-
то на тој факт не може да биде обврска на лицето за 
кое што станува збор, туку на надлежниот орган (орга-
нот на државната управа надлежен за вршење на рабо-
тите од областа на животната средина) што одлучува 
дали правното лице ги исполнува условите за вршење 
на дејноста депонирање на отпад којшто за утврдување 
на таа законска обврска ја има на располагање службе-
ната казнена евиденција, како инструмент за правилно 
применување на законот. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Тренда-
фил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјанов-
ска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, 
Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р 
Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов. 

 
     У.бр.171/2008                           Претседател  
24 јуни 2009 година       на Уставниот суд на Република 

    Скопје                             Македонија, 
           д-р Трендафил Ивановски, с.р. 

______________ 
1495. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана 
на 24 јуни 2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА членот 188 став 1 од Законот за 

основното образование („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.103/2008). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијатива поднесена од Стамен Филипов од 
Скопје, со Решение У.бр.234/2008 од 6 мај 2009 годи-
на, поведе постапка за оценување на уставноста на чле-
нот 188 став 1 од Законот означен во точката 1 од оваа 
одлука.  

Постапката беше поведена затоа што пред Судот 
основано се постави прашањето за согласноста на ос-
порениот член од Законот со Уставот на Република 
Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека членот 26 од За-
конот, со кој било утврдено дека во основно училиште 
можело да се остварува и верско образование како из-
борен предмет, е укинат со Одлука на Уставниот суд 
на Република Македонија У.бр.202/2008 од 15 април 
2009 година („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.53/2009). 

Со членот 188 став 1 од Законот е предвидено дека 
членот 26 од овој закон ќе отпочне да се применува од 
1 септември 2008 година. 

5. Со оспорениот член 188 став 1 од Законот за ос-
новното образование уредено е дека одредбата на чле-
нот 26 од овој закон ќе отпочне да се применува од 1 
септември 2008 година, а со оглед дека членот 26 од 
Законот не е во правниот поредок произлегува и дека 
оспорениот член 188 став 1 од Законот уредува приме-
на на непостоечко право во Законот, со што се повре-
дува уставниот принцип на владеењето на правото 
утврден во членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот.  

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука.  

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Тренда-
фил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјанов-
ска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, 
Вера Маркова, Бранко Наумоски и д-р Зоран Сулејма-
нов. 

 
    У.бр.234/2008                           Претседател  
24 јуни 2009 година       на Уставниот суд на Република 

  Скопје                                   Македонија, 
            д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
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