
Врз основа на член 23 од Законот за високото образование („Службен весник на 
Република Македонија“, број 82/18), член 15 и 25 од Законот за научноистражувачка 
дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 46/08, 103/08, 80/12, 24/13, 
147/13 41/14, 145/15, 30/16 и 53 /16) и член 27 став 1 точка 6 од Статутот на 
Универзитетот на Југоисточна Европа, Одборот на Универзитетот на ЈИЕ на состанокот 
одржан на 9.9.2019 година го усвои следниов:  
 

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТА НА НАУЧЕН 
ИНСТИТУТ „МАКС ВАН ДЕР ШТУЛ“ 

I. Општи одредби 

Член 1 
(1) Со овој Правилник се уредуваат внатрешните односи и работењето, внатрешната 

организација и органите на Научен институт „Макс ван дер Штул“ како 
научноистражувачка единица во состав на Универзитетот на Југоисточна Европа. 

(2) За прашањата кои не се регулирани со овој Правилник се применуваат 
одредбите од Статутот и другите акти на Универзитетот на ЈИЕ. 

Член 2 
(1) Институтот „Макс ван дер Штул” врши унапредување на научноистражувачката 

дејност, поврзување на науката и образованието, унапредување на користењето 
на резултатите од истражувањата и развој и имплементација на национални, 
регионални и меѓународни стручни научни проекти.  

(2) Институтот „Макс ван дер Штул“ врши образовна дејност во наставно-научните 
области во научното подрачје на општествените науки.  

Член 3 
(1) Името на Институтот на англиски јазик е: Research Institute Max van der Stoel, а 

скратеницата на тоа е „Research Institute MVDS”. 
(2) Името на Институтот на албански јазик е: Instituti Hulumtues Max van der Stoel, а 

скратеницата на тоа е „ Instituti Hulumtues MVDS”. 
(3) Името на Институтот на македонски јазик е: Научен институт Макс ван дер Штул 

a скратеницата на тоа е ,,Научен институт МВДШ“. 
(4) Институтот е со седиште на: 

- Bul. Ilindenska 335, 1200 Tetovo, Republic of Macedonia; 
- Bul. Ilindenska 335, 1200 Tetovë, Republika e Maqedonisë,  
- Бул. Илинденска 335, 1200 Тетово, Република Македонија. 

II. ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ 

Член 4 
Органи на Институтот, како единица на Универзитетот, се научен совет и директор. 

Член 5 



(1) Научниот совет е орган на управување и стручен орган на Институтот.  
(2) Научниот совет: 

- Донесува стратешки и акциски планови за научноистражувачката дејност 
на Институтот.  

- Предлага развој на проекти во подрачјата на научни истражувања на 
Институтот. 

- Предлага студиски програми на Универзитетскиот сенат. 
- Врши избор и реизбор во научни звања, и тоа во научен соработник 

(доцент), виш научен соработник (вонреден професор) и научен советник 
(редовен професор). 

- Ги одобрува финансиските извештаи, стратешките планови, 
научноистражувачките проекти. 

- Предлага број на студенти кои се запишуваат на втор и на трет циклус на 
студии. 

- Избира членови на рецензентски комисии, донесува план за реализација 
на наставата. 

Член 6 
(1) Научниот совет на Институтот го сочинуваат: 

- Директорот во својство на претседавач на Научниот совет (ex officio); 
- Проректорот за истражување и меѓународна соработка (ex officio); 
- Претставник на Канцеларијата за истражување (ex officio, без право на 

глас); 
- Петмина членови од академскиот кадар на факултетите (најмалку да 

имаат наставно-научно звање доцент) од соодветните подрачја на 
научните истражувања на Институтот.  

(2) Членовите на Научниот совет на Институтот се избираат по заеднички предлог на 
директорот на Институтот и на проректорот за истражување и меѓународна 
соработка.  

(3) Составот на Научниот совет треба да ги одрази научните подрачја дефинирани 
од Институтот и учествотото во проекти раководени од Институтот. 

(4) Мандатот на претседавачот на Научниот совет како и на другите членови е 
четири години со можност за повторно избирање. 

Член 7 
(1) Научниот совет полноважно одлучува доколку на состанокот присуствуваат 

повеќе од половината од вкупниот број негови членови, а одлуките ги донесува 
со мнозинство гласови од присутните членови.  

(2) Советот се состанува два или повеќепати годишно во зависност од потребите на 
Институтот.  

Член 8 
Научниот совет за одделни полиња на истражување и настава или за други потреби, 

ги формира следниве комисии: 
- Комисија за научноистражувачка дејност; 
- Комисија за наставни прашања. 

  



Член 9 
(1) Директорот на Институтот е раководен орган. 
(2) Директорот на Институтот во рамките на вршењето на својата раководна 

функција: 
- ги изготвува финансиските извештаи;  
- ги предлага стратешките планови, акциските планови за развој на 

научноистражувачки проекти; 
- ги извршува одлуките и заклучоците од Одборот, Сенатот и од ректорот 

на Универзитетот; 
- ги спроведува овластувањата пренесени од ректорот, согласно со Статутот 

на Универзитетот; 
- ги извршува одлуките и заклучоците на Научниот совет; 
- се грижи за усогласено вршење на високообразовната, 

научноистражувачката и применувачката, односно апликативната 
дејност; 

- ги свикува седниците на Научниот совет, го предлага дневниот ред и 
претседава со нив. 

(3)  Директорот е должен, најмалку еднаш во годината до Научниот совет и до 
Ректорот на Универзитетот на ЈИЕ да поднесува извештај за својата работа.  

Член 10 
Проректорот за истражување и меѓународни односи преку Канцеларијата за 

истражувања на Универзитетот на ЈИЕ ги надгледува и ги координира 
научноистражувачките активности на Институтот согласно со правилниците и 
процедурите за научноисражувачка дејност на Универзитетот на ЈИЕ. 

III.  НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

Член 11 
Основна дејност на Институтот е научноистражувачката работа.  

Член 12 
  Научноистражувачката дејност на Научниот институт Макс ван дер Штул се 

реализира преку следниве активности: 
- Реализација на основни, напредни и апликативни истражувања за развој 

на  
- научноистражувачката дејност во правни, политички, комуникациски и во 

други научноистражувачки области во научното подрачје на општествени 
науки; 

- Реализација и учество во национални, регионални и во меѓународни 
научноистражувачки проекти;  

- Организација на меѓународни и национални научни конференции, 
работилници и семинари;  

- Соработка со национални и меѓународни истражувачки институции; 
- Подготвување студии и анализи и изработка на техничка документација 

во научното подрачје на општествените науки;  



- Научноиздавачка дејност (издавање универзитетски и други книги, 
монографии и научни списанија); 

- Патентирање;   
- Консултантски услуги; 
- Други научноистражувачки активности во научното подрачје на 

општествените науки. 

Член 13 
(1) Раководителот на одреден проект на Институтот е именуван од Научниот совет 

по предлог на директорот на Институтот.  
(2) Раководителот на проектот раководи со проектот во согласност со склучената 

спогодба за неговата реализација и за финансирањето. 
(3) Раководителот на проектот е одговорен за реализацијата на задачите на 

истражувачкиот тим, поединците и на учесниците во проектот. 

Член 14 
Резултатите од истражувачката дејност на Институтот се достапни за јавноста и се 

објавуваат во научните и стручните публикации. 

Член 15 
(1) Членовите на истражувачкиот тим примаат паричен надомест во согласност со 

определените финансиски средства на проектот и со внатрешните акти на 
Универзитетот на ЈИЕ.  

(2) Директорот на Институтот го одобрува исплаќањето на надоместоците според 
динамиката на проектот и според внатрешните процедури на Универзитетот на 
ЈИЕ. 

IV. ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

Член 16 
Институтот „Макс ван дер Штул” врши високообразовна дејност во наставно-научни 

области во научното подрачје на општествените науки од втор и од трет циклус на 
студии.  

Член 17 
Институтот, во рамките на своите надлежности, врши високообразовна дејност за 

последипломски, односно специјалистички студии и овозможува стекнување научен 
назив магистер на науки и доктор на науки во рамките на научните области за кои е 
основан. 

Член 18 
 

(1) Последипломските студии се остваруваат преку кредит трансфер системот, како 
заедничка процедура што се воспоставува според Европскиот кредит трансфер 
систем (ЕКТС) која овозможува:  

- опис на обврските (оптовареноста) на студентот или на обемот на 
обврските за завршување на последипломските студии,  

- валоризација на завршениот обем на студии,  



- одмерување и споредба на достигнувањата од учењето и нивен пренос 
од една на друга високообразовна установа, со што се одразува 
квантитетот на работата што ја бара студиската програма, во однос на 
вкупниот квантитет на работа, што се бара за да се завршат сите 
предвидени семестри на студиите, т.е. предавања, практична работа, 
семинари, вежби, индивидуална работа, испитување и друго.  

(2) Последипломските студии се остваруваат врз основа на Програмите за 
организирање последипломски студии на Институтот, Правилникот за студиите 
од вториот циклус и на Правилник за студиите од третиот циклус на УЈИЕ.  

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  

Член 19 
Одредбите од Статутот и другите акти на Универзитетот на Југоисточна Европа во 

Тетово, со кои се регулираат научноистражувачката дејност, наставно-научната дејност, 
соработничките звања, студентите, финансирањето на дејноста на Институтот, 
издавачката дејност, имотот на Институтот и вршењето на стручните и административни 
работи соодветно се применуваат во работењето на Институтот. 

Член 20 
Овој Правилник стапува во сила 01.10.2019 година.  
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