
Врз основа на чл.110 ст. 1 алинеја 13 од Законот за високото образование (Сл. 

весник, бр.82/2018), а во врска со чл. 44 од Статутот на Економскиот факултет-Прилеп, 

Наставно-научниот совет на Економскиот факултет- Прилеп на 25.09.2018 год., го донесе 

следниов:  

 

 

П Р А В И Л Н И К 

 

За работењето на Центарот за научно-истражувачка работа 

 

Член 1 

Со овој Правилник се уредуваат надлежностите на Центарот за научно-истражувачка 

работа (во понатамошниот текст: Центарот), начелата на работа на Центарот, раководните 

органи на Центарот, начинот на организирање и работење, и начинот на распределбата на 

средствата остварени од научно-истражувачката дејност на Центарот. 

 

Член 2 

Центарот за научно-истражувачка работа претставува организациона единица на 

Економскиот факултет-Прилеп која што има за цел унапредувавање и развој на научно- 

истражувачката дејност на Факултетот. 

 

Член 3 

Под научно-истражување, во смисла на овој Правилник се подразбира систематски 

организирана творечка активност чии резултати содржат изворност или новина, насочена 

кон проширување на вкупните знаења и унапредување на науката, како и кон примената 

на научните сознанија и достигнувања во решавањето на економските и останатите 

општествени проблеми. 

Член 4 

Центарот за научно-истражувачка работа ја развива и извршува научно-

истражувачката дејност на Економскиот факултет – Прилеп во областа на економијата, 

бизнисот, менаџментот, бизнис информатиката и други научни области и врши други 



работи од значење за промовирање на науката и афирмација на научните достигнувања на 

Економскиот факултет - Прилеп на национално и меѓународно ниво. 

 

Член 5 

Научно –истражувачката дејност се заснова врз следниве начела: 

➢ слобода на научното творештво и неповредливост и заштита на личноста и 

достоинстовото на човекот; 

➢ автономност на научно-истражувачките работници во вршењето на научните 

истражувања; 

➢ етичност на научно-истражувачките работници во вршењето на научните 

истражувања и користењето и примената на научно-истражувачките резултати; 

➢ професионалност и одговорност во истражувањето на научно-истражувачката 

работа; 

➢ разновидоност на научните мислења и примена на сивремени методи и 

➢ спремност за соработка со други институции во национални и меѓународни рамки. 

 

Член 6 

Научните истражувања во областа на економијата, бизнисот, менаџментот, бизнис 

информатиката и други научни области можат да бидат фундаментални, развојни и 

применети, а се реализираат преку следните надлежности на Центарот: 

• изработка на проекти за општествено економскиот развој на државно, регионално и 

локално ниво; 

• изработка на проекти за развој и примена на научно- истражувачките резултати во 

практиката; 

• организирање на симпозиуми, конференции, семинари, советувања, работилници, и 

слично; 

• издавање на научни и стручни списанија, зборници, годишници и други форми за 

презентација и афирмација на научните достигнувања од национален и 

меѓународен карактер; 

• публикување и промовирање на резултатите од научно- истражувачката работа; 



• систематско евидентирање на сите проектни активности во кои што партиципира 

Економскиот факултет - Прилеп; 

• вршење активности во однос на координација, унапредување и публикување на 

резултатите од научно-истражувачката работа на акдемскиот кадар на Факултетот 

и 

• вршење други активности насочени кон развој на иновациите  и  знаењата заради 

поттикнување на економскиот развој на земјата и поширокото глобално 

окружување. 

 

Член 7 

Научно-истражувачката дејности на Факултетот се врши преку Центарот за научно 

истражувачката работа. 

Членови на Центарот за научно-истражувачка работа се: деканот, продеканите, 

раководителот на Советот на докторски студии и по еден член избран од секоја од 

катедрите на Факултетот.  

Мандатот на членовите на Центарот трае се до истекот на функцијата која ја вршат, 

додека на членовите избрани на катедрите 3 (три) години од изборот. 

 

Член 8 

Седниците на Центарот за научно-истражувачка работа ги свикува раководителот на 

Центарот.  

Седница на Центарот за научно-истражувачка работа може да свика и деканот на 

Факултетот доколку постојат објективни околности заради коишто тоа не може да го 

направи раководителот на Центарот.    

Центарот полноправно решава ако на седницата присуствува мнозинство од 

вкупниот број  членови. 

 Одлуките се донесуваат со мнозинство гласови од присутните членови. 

               

Член 9 

 Целокупната научно-истражувачка дејност на Центарот за научно-истражувачка 

работа ја раководи и координира раководителот на Центарот.  



 Раководителот се избира од редот на наставниците на Факултетот, на предлог и од 

страна на членовите на Центарот, на тајни и непосредни избори за време од 3 (три) 

години,  со право на уште еден реизбор.  

Пред истекот на мандатот на раководителот на Центарот, деканот на факултетот 

донесува одлука за отпочнување постапка за избор на раководител на Центарот.  

Постапката за избор на раководител ја спроведува Изборна комисија од 3 (три) 

члена, избрана од членовите на Центарот. 

Членовите на Комисијата од своите редови избираат претседател. 

Изборната комисија ја утврдува листата на предложени кандидати за раководител на 

Центарот по азбучен редослед на презимињата на предложените кандидати. 

Изборната комисија подготвува гласачки ливчиња за избор на раководител, го 

спроведува гласањето и ги утврдува резултатите од изборот за што поднесува извештај. 

Членовите на Центарот се произнесуваат по извештајот на истата седница на која е 

вршено гласањето, веднаш по презентирањето на резултатите од гласањето. 

Секој член на Центарот има право да гласа само за еден кандидат за раководител. 

За раководител на Центарот ќе биде избран оној кандидат кој добил мнозинство 

гласови од присутните членови на Центарот. 

Гласањето се спроведува на истата седница на која се предлагаат кандидати за избор 

на раководител. 

Ако при гласањето, не биде избран раководител, гласањето се повторува уште 

еднаш, но само за кандидатите што добиле најмалку една третина гласови од присутните  

членови на Центарот. Ако и при повторното гласање не се избере раководител, целата 

постапка се повторува.  

При повторната постапка не учествуваат кандидатите за раководител на Центарот од 

претходната постапка. 

 

Член 10 

Раководителот на Центарот носи годишна програма за професионално усовршување 

во којашто ќе бидат предвидени активностите за тековната година. 

 

 



Член 11 

Преку Центарот за научно-истражувачката работа се работат проекти од национален 

и/или меѓународен карактер, во согласност со општите акти на Универзитетот.  

Сите апликации и иницијативи за проектни активности се поднесуваат до Центарот. 

Членовите на Центарот ги разгледуваат  и одлучуваат за нивното одобрување. Членовите 

на Центарот ја следат динамиката во реализацијата на проектните активности и 

разгледуваат прашања и проблеми поврзани со нивната имплеменација. 

За секој проект што треба да се работи, се формира група на наставно- научни и 

други работници што ќе работат во проектот. Групата се состои од раководител и членови 

од редот на наставно-научните и други работници, раководителот на Центарот, а во 

составот на истата можат да бидат и истакнати стручњаци од областа на економијата и 

бизнисот. 

За составот, структурата и задачите на членовите на работните групи одлучуваат 

членовите на Центарот во координација со раководителот на проектот. 

 

Член 12 

Факултетот, спроведува меѓународни проектни активности самостојно или во 

соработка со други институции. За динамиката на нивното спроведување, составот на 

истражувачките групи, буџетот и другите аспекти поврзани со нивната реализацијата 

Центарот постапува согласно критериумите и условите на програмата во рамките на која 

се реализираат проектните  активности.  

 

Член 13 

За проектите од областа на научно-истражувачката дејност што Центарот самостојно 

ги спроведува за потребите и барањата на деловните субјекти и други институции и 

организации од земјата, Факултетот склучува договор за изработка на проектот со 

нарачателот, односно корисникот. 

Висината на надоместоците што претстатуваат приход од научно-истражувачката 

дејност врз основа на проектот (цена на услугата) се утврдува со договорот за изработката 

на проектот во кој што се дефинирани правата и обврските на Факултетот и нарачателот, и 

роковите за извршување на работата. 



Договорот од претходниот став го склучуваат нарачателот на проектот, од една 

страна и деканот и раководителот на Центарот, од друга страна. 

 

Член 14 

Остварените приходи од работата на Центарот утврдени со чл.13 ст.2 ќе се 

распределуваат со решение, по завршувањето на проектните активности и по наплатата на 

надоместокот, при што: 

➢ 40% од остварениот приход, се издвојува за Факултетот; 

➢ за Универзитетот се издвојува процентуален дел од приходот во согласност со 

Статутот на Универзитетот; 

➢ останатиот дел од приходот ќе биде наменет за исплата на надоместоци-авторски 

хонорари и персонален данок на лицата ангажирани во процесот на реализација на 

проектот. 

Член 15 

 На учесниците ангажирани за изработка и реализација на научно-истражувачките 

проекти им се исплатува надоместок, согласно со извршената работа и динамиката на 

наплатата што е утврдена во договорот за проектот. 

 

Член 16 

 Распределбата на средставата за ангажманот на учесниците во проектот ја 

определуваат раководителот на Центарот и деканот, на предлог на раководителот на 

проектот. 

За евентуалните спорови во врска со распределбата на средствата одлучува 

Деканатската управа. 

 

Член 17 

 За научно-истражувачките проекти и други активности што имаат третман на 

авторско дело, авторскиот хонорар може да се определи врз основа на бројот на 

авторските табаци и/или врз база на нормираното време за извршувањето на работата, 

изразена во истражувачки саати или истражувачки месец и цената на истражувачкиот 

саат, односно истражувачкиот месец. 



  

Член 18 

 Учесниците во изработката на проектот се одговорни за последиците што ќе 

произлезат од неисполнувањето на договорните обвски, како по однос на квалитетот на 

работата, така и по однос на продолжувањето на роковите за работа или други договорни 

обврски. 

 Одлуката од претходниов став на предлог на раководителот на Центарот ја 

донесува деканот. 

 

Член 19 

 Со влегувањето во сила на овој Правилник престануваат да важи Правилникот за 

научноистражувачка дејност бр. 01-245/1 од 27.02.2004 година. 

 

Член 20 

 Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото донесување. 

 

 

 

                                                                                                                   Декан 

                                                                                                     

                                                                                                проф.д-р Ѓорѓи Манчески 


