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Бр. 02-496/35
30.5.2017 год.
Скопје

Врз основа на член 107, став 1, точка 1 од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје и член 7 од Правилникот за финансиските и материјалните прашања
поврзани со средствата за остварување на интегративните функции на Универзитетот
бр. 02-214 од 27.2.2009 година, Универзитетскиот сенат, на 11. седница одржана на
30.5.2017 година, донесе
ПРАВИЛНИК
за условите, критериумите и постапката за доделување средства за објавување
научни трудови во престижни списанија (списанија со фактор на влијание според
Thomson Reuters или според Scopus)
Предмет на уредување
Член 1
Со овој Правилник се утврдуваат условите, критериумите и постапката за
доделување парични средства за објавување научни трудови во престижни списанија
(реферирани во базите на Thomson Reuters или Scopus).
Услови и критериуми
Член 2
Средства за објавување научни трудови во престижни списанија се доделуваат на
лица избрани во наставно-научни и научни звања кои се во работен однос на
факултетите и институтите во состав на Универзитеот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
(во натамошниот текст: единици на Универзитетот).
Средства за објавување научни трудови во престижни списанија може да се
доделат и на лица избрани во соработнички звања (асистенти, асистенти истражувачи) и
асистенти-докторанди, кои се во работен однос на Универзитетот.
Лицата од ставовите 1 и 2 од овој член на кои им се доделени средства, доколку
го раскинат работниот однос со единицата, се должни да ги вратат средствата во рок од
3 месеци од денот на престанокот на работниот однос.
Член 3
Во текот на една академска година може да се доделат средства за објавување 20
научни труда од секое научно подрачје: (1) Природно-математички науки; (2) Техничкотехнолошки науки; (3) Медицински науки и здравство (4) Биотехнички науки; (5)
Општествени науки и (6) Хуманистички науки и уметности.
За подрачјата од 1 до 6 се доделуваат средства доколку трудот е печатен во
списание регистрирано во базата на Thomson Reuters. По исклучок, за подрачјата 5 и 6
средства може да се доделат и за трудови регистрирани во базата Scopus, доколку не е
достигнат бројот од 20 поддржани публикации во даденото подрачје.
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Доколку во одредено научно подрачје нема потребен број трудови (20),
средствата што остануваат се распределуваат рамномерно по другите научни подрачја.
При распределбата треба да има најмалку еден нучен труд од секоја единица,
доколку трудот ги исполнува условите.
При изборот на трудовите се зема предвид разликата во висината на факторот на
влијание по научни подрачја и полиња.
Постапка за избор и избор
Член 4
Постапката за избор на трудови ја спроведува Комисијата за наука на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј (во натамошниот текст: Комисијата).
Член 5
Изборот се врши во постапка по објавен интерен конкурс.
Конкурсот го објавува Комисијата.
Конкурсот ги содржи условите, критериумите, доказите што треба да ги достават
предлагачите, рокот за пријавување и сл.
Конкурсот се објавува на веб-страницата на Универзитетот, а во материјална
форма се доставува до единиците на Универзитетот.
Член 6
Предлози за избор на трудови поднесуваат авторите на трудовите во рамките на
матичната единица за даденото поле/подрачје. Секоја единица може да предложи
најмногу 20 труда за избор, со јасно назначување за кое подрачје и поле се предлага
трудот.
Во предлогот треба да се содржани доказите за исполнетост на условите од
Конкурсот за избор на трудови.
Образецот за формата и содржината на предлогот е составен дел на овој
Правилник.
Член 7
Комисијата за наука, за секое подрачје формира поткомисии за селекција.
Членовите на поткомисиите за селекција се претставници од единиците на УКИМ, кои
припаѓаат на соодветното подрачје, предложени од единиците.
Селекционите поткомисии од став 1 на овој член вршат прелиминарна евалуација
и доставуваат предлог до Комисијата за наука.
Рангирањето се врши во рамките на секое научно подрачје според повисоките
вредности на факторот на влијание, водејќи сметка и за релативно рамномерна
распределба по единици/ полиња.
Член 8
По добивањето на предлозите од сите селекциони поткомисии, Комисијата за
наука врши евалуација на поднесената документација на сите предложени и пријавени
кандидати и доставува предлог до Ректорот.
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Конечна одлука за избор на трудовите и за висината на средствата кои се
доделуваат донесува Ректорот.

Доделување средства
Член 9
Доколку постојат повеќе автори на еден труд, средствата се делат:
(1) рамномерно меѓу сите автори, или
(2) по исклучок, на носителот на работата (авторот за кореспонденција или
првиот автор) се доделува повисок износ на средства, доколку со тоа се
согласат сите автори.
Член 10
Средствата за објавување научни трудови во престижни списанија се
обезбедуваат согласно Програмата за финансирање на видот и обемот на
интегративните функции на Универзитетот.
Средствата од став 1 на овој член се доделуваат по објавувањето на научниот труд
во списание со фактор на влијание.
Член 11
Авторите на кои им се доделени средства од Министерството за образование и
наука или од друга институција и сл. за објавување на истиот труд, без оглед во кое
списание, должни се доделените средства од Универзитетот да ги вратат.
Завршни одредби
Член 12
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Универзитетскиот
гласник.
Ректор
Проф. д-р Никола Јанкуловски

Изготвил: Весна Марковска
Контролирал: м-р М. Маневска
Одобрил: д-р Владимир Петрушевски
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