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Иновативност, едукација, наука, се термините кои за УИНТ ја обележаа годината која помина. 

2019 година го обележа почетокот на реализацијата на меѓународниот проект „Паметни еко-системи 

од социјални медиуми во здружени средини од блоковни вериги“ (ARTICONF (smART SocIal media 

eCOsytstems in a blockchaiN Federated environment). Проектот финансиран од Хоризонт 2020 

програмата на Европската унија има за цел да создаде децентрализиран екосистем на социјалните 

медиуми со користење на социјалните медиуми со демократски пристап. Во неговата реализација се 

покрај нашата држава, вклучени се и институции учеснички од следниве држави: Австрија, Холандија, 

Велика Британија, Португалија, Шпанија и Норвешка. 

Oтворена е и лабораторија како резултат на соработката со Универзитетот Ланџоу Џиаотонг, 

Ланџоу, Народна Република Кина. Опремувањето на современа лабораторија е резултат на 

претходно отворениот Центар за научна и културна соработка на Ланџоу Џиаотонг Универзитетот и 

УИНТ. Соработката е изгрдаена врз основа на меморанудмот кој преставува основа за размена на 

студенти, технологија и основање на овој центар, кој ќе ја промовира кинеската култура, наука и 

технологија, со финансиска поддршка од ЛЗЈТУ, како резултат на посетата на Ректорот проф. д-р 

Нинослав Марина на Универзитетот „Џиаотонг“ од Ланџоу, и потпишаниот Меморандум за соработка. 

УИНТ бележи година на плодна истражувачка дејност, а приходите од проектите претставуваат 

60% од вкупните приходи на УИНТ. Тенденцијата е да се продолжи со раст како во научно-

истражувачката, така и во едукативната сфера.  

Како Ректор, и во тековната 2020 година, па до крај на мојот мандат, ќе се стремам да 

воспоставам интернационален карактер на Универзитетот како водечка наставна и истражувачка 

институција во регионот и да го позиционирам Универзитетот како место кое ќе понуди уникатно 

искуство за учење, образование од светска класа и шанси кои го менуваат животот.  

 

 

 

 



Страница 3 од 42 

_____________________________________________________________________________ 

www.uist.edu.mk 

 

С О Д Р Ж И Н А :  

ВОВЕД ________________________________________________________________ 4 

1 НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ ____________________________________ 5 

1.1. ИНТЕНЗИВИРАЊЕ НА ИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА И ОБЈАВУВАЊЕТО НА НАУЧНИ ТРУДОВИ _____________ 8 

1.2. ОДРЖАНА ВТОРАТА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ПРИМЕНЕТИ КОМПЈУТЕРСКИ НАУКИ __________ 10 

2 НАСТАВНО – ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ __________________________________ 11 

2.1. ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ______________________________________________________________ 11 

2.2. ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ _____________________________________________________________ 14 

2.3. РЕАКРЕДИТАЦИЈА НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ____________________________________________ 15 

2.4. НАСТАВЕН КАДАР _________________________________________________________________ 16 

2.5. ОДРЖАНИ ПРЕДАВАЊА НА ГОСТИ-ПРЕДАВАЧИ ___________________________________________ 17 

2.6. ОРГАНИЗИРАНИ НАСТАНИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ___________________________________________ 18 

3 МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА _________________________________________ 19 

3.1. ОСТВАРЕНА СОРАБОТКА СО СТРАНСКИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ И ИНСТИТУТИ ______________ 19 

3.2. ОТВОРЕН КИНЕСКИ ЦЕНТАР ЗА НАУКА, ТЕХНОЛОГИЈА И КУЛТУРА _______________________________ 20 

4 ПРАВНИ РАБОТИ ___________________________________________________ 21 

4.1. НОВ СТАТУТ НА УИНТ _______________________________________________________________ 21 

4.2. УСОГЛАСУВАЊЕ НА ИНТЕРНИТЕ АКТИ НА УИНТ СО ОДРЕДБИТЕ ОД НОВИОТ ЗАКОН ЗА ВИСОКОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ И НОВОДОНЕСЕНИОТ СТАТУТ _________________________________________________ 21 

5 САМОЕВАЛУАЦИЈА _________________________________________________ 23 

6 СТУДЕНТСКИ ИЗБОРИ _______________________________________________ 24 

7 ЈАВНИ НАБАВКИ ___________________________________________________ 25 

8 ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ за 2019 ____________________________________ 29 

8.1. Финансиски извештај – буџетска сметка 2019 ___________________________________________ 29 

8.2. Финансиски Извештај – Сопствена сметка 2019 __________________________________________ 33 

8.3. Финансиски Извештај – Проектни сметки 2019 ___________________________________________ 37 

9 ЗАВРШНИ СОГЛЕДУВАЊА ___________________________________________ 41 

 



Страница 4 од 42 

_____________________________________________________________________________ 

www.uist.edu.mk 

ВОВЕД 

Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“, Охрид (УИНТ/Универзитетот) е 

државен универзитет основан во 2008 година. УИНТ е регистриран во Централниот регистер во јули 

2009. Првиот Статут на УИНТ е одобрен од Собранието на Република Северна Македонија во август 

2010 година. По донесувањето на новиот Закон за високото образование во 2018 година, 

Универзитетот, согласно законската обврска, пристапи кон подготовка и усвојување на нов Статут, со 

цел усогласување на работата на Универзитетот со новите законски решенија. Новиот Статут на УИНТ 

беше усвоен на седница на Сенатот, а Собранието на РСМ донесе Одлука за давање согласност на 

Статутот на седница одржана на ден 16.05.2019 година („Службен весник“ бр. 96 од 17.05.2019 

година). 

Главната цел на УИНТ е да одговори на зголемената побарувачка, како регионално така и глобално, за 

добро обучени и компетентни техничари од областа на информатичките технологии, иновативни 

инженери и научници за истражувачките и развојни потреби во индустријата, како и да постави солидна 

основа за знаења за студентите кои тежнеат кон стекнување на напредни научни степени на врвни 

меѓународни постдипломски училишта во областите на информатичките науки и технологии. 

 

Нашите програми се дизајнирани да ги задоволат потребите на новата генерација на ИКТ 

професионалци, обезбедувајќи им на нашите студенти доволно простор за реализација на нивните 

индивидуални интереси. Англискиот јазик е официјален јазик на наставата на УИНТ. 

Нашиот кадар вклучува искусни и етаблирани професори кои имаат работно искуство на реноминрани 

универзитети од Европа, Азија, САД и пошироко. Меѓународниот карактер на УИНТ се манифестира 

преку присуство на домашни и странски студенти. Врз основа на воспоставената соработка со други 

универзитети и ИКТ компании, преку програмите за размена, УИНТ има дава можност на своите 

студенти за студирање и стажирање на определни универзитети или ИКТ компании во Европа.  

Според ранг листата на шангајскиот универзитет „Џиао Тонг“, за оценка на квалитетот и перформансите 

на високообразовните институции во нашата држава, УИНТ на последното рангирање е рангиран како 

3-та од вкупно 20 високообразовни институции. 

Согласно член 99 од Законот за високото образование („Службен весник“ бр. 82/2018), Ректорот е 

должен да поднесува годишен извештај за својата работа и работата на Универзитетот до 

Универзитетскиот Сенат и до основачот – Собранието на РСМ. Во насока на сублимирање на 

резултатите од претходната календарска година, Ректорот го доставува овој извештај, со цел давање на 

краток но содржаен преглед на наставно-образовниот процес и научно-истражувачката работа на 

универзитетот, финансиските и правните работи, јавните набавки, меѓународната соработка и сл. 
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1 НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ  

Универзитетот воведе и успешно ја води праксата за потрага по обезбедување на дополнителни извори 

на финансирање преку учество на разни повици за финансирање на проекти.  

Во 2019 година Универзитетот располага со 14 (четиринаесет) активни трезорски сметки за грантовите 

кои беа добиени за поединечните проекти,  и тоа:  

 Проект  ARTICONF - smART SocIal media eCOsytstems in a blockchaiN Federated environment (Паметен 

екосистем за социјални медиуми во заедничка блокчејн средина) 

Повик: H2020-ICT-2018-2020, Horizon 2020 Framework Programme 

Тема ICT-28-2018: Future Hyper-Connected Sociality: Support of new Social Media Initiatives 

Период за релизација –01/03/2019 - 01/03/2022 

Вкупен буџет за УИНТ 137,375.00 EUR 

 Проект  SumBio - Sustainable management and treatment of Bio-wastes by using Bio fuels productions 

(Одржливо управување и третирање на Био-отпад преку користење на методот за производство на 

био-горива) 

                Повик: 1st Call: Programme - Interreg IPA-CBC Greece-The Former Yugoslav Republic of Macedonia 

2014-2020 

    Тема: Protection of Environment – Transportation, promoting sustainable transport and improving 

public infrastructure, Sustainable management and recycling of bio-wastes 

    Период за релизација  - 03/ 08/ 2018 - 10 /08/ 2020 

    Вкупен буџет за УИНТ 144.570,00 EUR 

 Проект ICBA - Intelligent Cross-Border Accelerator for Innovative ICT-enabled start-ups; Интелигентен 

пограничен акцелератор за иновативни ИКТ стартапи  

Повик: 1st Call: Programme - Interreg IPA-CBC Greece-The Former Yugoslav Republic of Macedonia 

2014-2020 

Тема: Development and Support of Local Economy, promoting employment, labour mobility and 

social and cultural inclusion across borders, Create employment opportunities for educated 

graduates by exploiting comparative advantages of the cross-border area, preferably with the use 

of innovative tools and practices 

Период за реализација - 11/ 02/ 2019 - 02 /08/ 2020 

Вкупен буџет за УИНТ 157.581,00 EUR 
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 Проект  Increasing the supply of the qualified work-force among the labor market risk-groups in 

Macedonia  

Тема: Increasing the supply of qualified work-force among the labour market risk-groups in 

Macedonia IPA, Human Resource Development 06 04 01 

Период за реализација : 04.01.2016 - 04.05.2017 

Вкупен буџет за УИНТ : 62.039,00 eur 

 Проект Еразмус + 2015-1-MK01-KA103-002742 

Еразмус + Клучна акција 1 Мобилност на студенти и наставен кадар на Универзитети 2015 

Период за реализација 01.06.2015-31.05.2017 

Вкупен буџет за УИНТ: 66.750,00 EUR 

 Проект Еразмус + 2015  

Еразмус + Клучна акција 2 Стратешки партнерства во полето на високото образование 2015 

Повик: Call: 2015 KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic 

Partnerships for higher education 

Тема: Innovative postgraduate programme: Addressing market needs and pioneering new delivery 

modes 

Период за реализација -  01-09-2015 до 31-08-2018 

Вкупен буџет на УИНТ 46.835,00 EUR 

 Проект Еразмус + 2016-2-MK01-KA107-035088 

Еразмус + Клучна акција 1 Мобилност на наставен кадар помеѓу програмски и партнерски 

земји 2015 

Период за реализација 01-02-2017 до 31.05.2018 

Total budget for UIST 1830,00 EUR  

 Проект Еразмус + 2016-2-MK01-KA107-021630 

  Еразмус + Клучна акција 1 Мобилност на наставен кадар помеѓу програмски и партнерски земји 

2016 

Период за реализација 01-06-2016 до 30-09-2017 

Вкупен буџет за УИНТ 4120.00 EUR  



Страница 7 од 42 

_____________________________________________________________________________ 

www.uist.edu.mk 

 Проект Еразмус + 2016-1-MK01-KA103-021611  

  Еразмус + Клучна акција 1 Мобилност на студенти и наставен кадар 2016  

  Период за релизација  01.06.2016-31.05.2018 

  Вкупен буџет за УИНТ: 83.700,00 EUR   

 Проект Erasmus +2017 -1-MK01-KA103-035231, 

 Еразмус + Клучна акција 1 Мобилност на студенти и наставен кадар 2017 

 Период за реализација  01.06.2017-31.05.2019 

 Вкупен буџет за УИНТ 114.200,00 EUR 

 Проект Erasmus +    2017-1-MK01-KA107-035210 

 Еразмус +Клучна акција 1 Мобилност на студенти и наставен кадар на универзитети помеѓу 

програмски  и партнерски земји“, 2017        

             Период за реализација: 01-06-2017 до 31-07-2019 

Вкупен буџет за УИНТ 7890,00 EUR  

 Проект Erasmus +2019 - 1-MK01-KA103-046848  

 Еразмус + Клучна акција 1 Високо образование помеѓу програмски држави 2018 

 Период за реализација 01.06.2018 - 30.05.2020 

 Вкупен буџет за УИНТ 117.700,00 EUR 

 Проект Erasmus + 2019 -1-MK01-KA103-060000  

 Еразмус + Клучна акција 1 Високо образование помеѓу програмски држави“ 2019  

 Период за реализација - 01.06.2019 - 31.05.2021 

 Вкупен буџет за УИНТ 115.550 EUR 

 

 Проект Erasmus + 2019 -1-MK01-KA107-060023 

 Еразмус + Клучна акција 1 Високо образование помеѓу програмски и партнерски држави“, 2019 

 Вкупен буџет за УИНТ 2430,00 EUR  

Вкупната добивка од проекти за 2019 година изнесува 19,843,060.00 денари. 
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Движење на приходи од проекти – проектни сметки на УИНТ (графички приказ 2013 – 2019 година) 

 

 

Движење на вкупни приходи – сопствени приходи, приходи од проекти и збирно (графички приказ 2009 – 2019)

 

1.1. ИНТЕНЗИВИРАЊЕ НА ИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА И ОБЈАВУВАЊЕТО НА НАУЧНИ ТРУДОВИ 

Позиционирањето на научно-истражувачката работа како една од фокалните активности во работата на 

УИНТ резултираше со рапиден пораст на обемот на објавени научни трудови и книги. Во периодот од 

јануари 2012 до септември 2018, објавени се вкупно 354 рецензирани трудови презентирани на 

релевантни конференции и публикувани во стручни научни списанија, од кои 135 се опфатени со 

реномираниот сервис за преглед и цитирање на релевантни научни трудови "Web of Science“, а 

објавени се 31 книга, вклучувајќи ги и поглавјата на книги.  
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Кадарот активно членува во мрежи како FP7, COST, ICGEB, IEAE и слични интернационални мрежи на 

истражувачи. 

Истражувачката работа и објавувањето на научни трудови продолжува и во 2019та година. Во 

извештајниот период (01.01.2019 до 31.12.2019 година) наставниот кадар на Универзитетот објавил 

вкупно 61 трудови и публикации. Во продолжение е табеларен приказ на објавените трудови, со 

споредбен детален преглед за 2017 и 2018 година, како и споредебен графикон на вкупната бројка на 

објавени трудови по академски години од 2010/2011 до 2018/2019 година.   

Трудови и публикации 2019 2018 2017 

Трудови со IF 15 8 9 

Труд во меѓународно списание 10 23 18 

Труд во домашно списание / 4 / 

Труд на научен собир со меѓународен одбор 33 41 37 

Труд на домашен научен собир / 3 1 

Стручен труд / 2 / 

Поглавје од книга објавено во странство 3 2 4 

Поглвје од книга објавено во земјава / 2 1 

Вкупно 61 85 70 
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1.2. ОДРЖАНА ВТОРАТА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ПРИМЕНЕТИ КОМПЈУТЕРСКИ НАУКИ 

На 21 и 22 јуни 2108 година се одржа првата Интернационална конференција за применети 

компјутерски технологии. Конференцијата е резултат на соработката помеѓу ректорите на двата 

универзитети, Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид г. 

Нинослав Марина и Техничкиот универзитет во Варна, г. Росен Василев. Конференцијата понуди 

размена на научни согледби од најновите научни трендови. Свое претставување на неа имаа 

еминентни научници од земјата и светот. Со својот интердисциплинарен карактер таа беше отворена за 

професори, истражувачи, студенти од техничките области, но и од хуманистичките науки и уметностите. 

Работен јазик на конференцијата беше англиски. 

Втората меѓународна конференција ACT 2019 се оддржа на Техничкиот Универзитет во Варна, 

Република Бугарија на 19.09.2019год. Како учесници на конференцијата од УИНТ присуствуваа м-р 

Јован Карамачоски, д-р Јованка Дамоска Секулоска, д-р Расим Салкоски и д-р Иле Димитриевски. М-р 

Јован Карамачоски, во својство на главен предавач на пленарната сесија, го изложи своето предавања 

на тема “The end of the blockchain as we know it”. Во склоп на презетацијата беа изложени предностите 

и недостатоците на постоечките Blockchain решенија. Осврт беше даден и на потенцијалните нови 

решенија кои би надминале дел од постоечките проблеми кои се јавуваат кај сегашните Blockchain 

решенија. Презентацијата предизвика особен интерес кај присутните, пришто се разви дискусија по 

однос на конкретните решенија и потенцијални нови имплементации на оваа технологија во други 

области.  

Во текот на конференцијата согласно програмата беа презентирани научните трудови на сите 

учесници на конференцијата ACT 2019 во формата на постери на соодветни сесии во соодветните 

термини на конференцијата. Во рамки на тие презентации свои излагања и дискусии за своите научни 

трудови одржавме и ние како претставници на УИНТ.  

1. Д-р Јованка Дамоска Секулоска на заинтересираните учесници на конференцијата го изложи 

својот научен труд на тема: Increasing the Efficiency through the Digitalization of Government 

Services. После презентацијата присутните поставуваја прашања на темата. 

2. Д-р Расим Салкоски на заинтересираните учесници на конференцијата го изложи својот 

научен труд на тема: DESIGN OPTIMIZATION OF 200 AMPS BOOSTER TRANSFORMER BASED ON 

DIFFERENTIAL EVOLUTION ALGORITHM 

3. Д-р Иле Димитриевски на заинтересираните учесници на конференцијата го изложи својот 

научен труд на тема: Performance comparison of C++ and JavaScript(Node.js – V8 Engine) 
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2 НАСТАВНО – ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

Универзитетот нуди разновидни наставни програми, за дипломски и постдипломски студии согласно 

акредитирани студиски програми. Студиските програми со кои работи Универзитетот се од области со 

кои Универзитетот може да го оправда своето работење, а со тоа и целите кои се стреми да ги постигне, 

а тоа се висок квалитет на образование и следење на трендовите кои се потребни во општеството. 

2.1. ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ 

Универзитетот на прв циклус студии нуди тригодишни и четиригодишни студиски програми на следните 

факултети: 

 Факултет за компјутерски науки и инженерство; 

- Студиска програма: Компјутерски науки и инженерство, тригодишни студии 

- Студиска програма: Компјутерски науки и инженерство, четиригодишни студии 

 Факултет за комуникациски мрежи и безбедност; 

- Студиска програма: Комуникациски мрежи и безбедност, тригодишни студии 

- Студиска програма: Комуникациски мрежи и безбедност, тригодишни студии 

 Факултет за применети информатички технологии, машинска интелигенција и роботика; 

- Студиска програма: Машинска интелигенција и роботика, тригодишни студии 

- Студиска програма: Машинска интелигенција и роботика, четиригодишни студии 

- Студиска програма: Применети информатичко-комуникациски технологии „е-влада, е-бизнис, 

е-култура), тригодишни студии 

 Факултет за информатички системи, визуелизација, дигитална, мултимедијална и анимациска 

техника; 

- Студиска програма: Информатички системи, визуелизација, дигитална, мултимедијална и 

анимациска техника, тригодишни студии 

- Студиска програма: Информатички системи, визуелизација, дигитална, мултимедијална и 

анимациска техника, четиригодишни студии 

 Факултет за информатички и комуникациски науки 

- Студиска програма: Информациски и комуникациски системи за бизнис и менаџмент 

Четиригодишни студии  

Во академската 2018/2019 година на Универзитетот запишани се вкупно 94 студенти додека во 

академската 2019/2020 година запишани се вкупно 79 студенти. 

На Факултетот за компјутерски науки и инженерство во академската 2018/2019 година се запишаа 

вкупно 34 студенти, додека во академската 2019/2020 година се запишаа вкупно 46 студенти. 

Интересот за студирање на овој факултет, на двете студиски програми, е најголем кај кандидатите за 

упис, односно оваа програма е најатрактивна за идните студенти.  

На Факултетот за комуникациски мрежи и безбедност во академската 2018/2019 година се запишаа 

вкупно 7 студенти, додека во академската 2019/2020 година се запишаа вкупно 8 студенти.  

На Факултетот за информатички системи, визуелизација, дигитална мултимендијална и анимациска 

техника во академската 2018/2019 година се запишаа вкупно 28 студенти, додека во академската 

2019/2020 година се запишаа вкупно 10 студенти. 
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На Факултетот за применети информатички технологии, машинска интелигенција и роботика во 

академската 2019/2020 година се запишаа вкупно 7 студенти.  

На Факултетот за информатички и комуникациски науки во академската 2018/2019 година се запишаа 

вкупно 25 студенти, додека во академската 2019/2020 година се запишаа вкупно 8 студенти.  
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2.2. ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ  

Универзитетот на втор циклус студии нуди едногодишни и двегодишни студиски програми на следните 

факултети: 

1. Факултет за применети информатички технологии, машинска интелегенција и роботика  
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на англиски јазик, втор циклус студии (од 2018 год) 

 2 години, 120 ЕКТС кредити. 
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3. Факултет за информациски и комуникациски науки 

- Студиска програма Информациски и комуникациски системи за бизнис и менаџмент на втор 

циклус  

 1 година, 60 ЕКТС кредити. 

 Магистер по информатички науки и технологии од подрачјето Информациски и 

комуникациски системи за бизнис и менаџмент, претходна студиска програма Дигитална 

бизнис информатика на втор циклус  

Во академската 2018/2019 година на втор циклус студии на Универзитетот запишани се вкупно 8 

студенти, исто колку и во наредната академска 2019/2020 година. 

 

2.3. РЕАКРЕДИТАЦИЈА НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ 
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2. Информатички системи визуелизација дигитална мултимедијална и анимациска техника-прв 

циклус тригодишни студии  

3. Машинска интелегенција и роботика-прв циклус, четиригодишни студии  

4. Машинска интелегенција и роботика-прв циклус, тригодишни  студии  

5. Комуникациски мрежи и безбедност -прв циклус, четиригодишни студии  

6. Комуникациски мрежи и безбедност -прв циклус, тригодишни студии  

7. Компјутерски науки и инженерство- прв циклус, тригодишни студии  

8. Компјутерски науки и инженерство - прв циклус, четиригодишни студии  

9. Информациски и комуникациски системи за бизнис и менаџмент -прв циклус, четиригодишни 

студии  

10. Информатички науки и технологии - втор циклус, двегодишни студии  

11. Информатички науки и технологии - втор циклус, едногодишни  студии  

12. Информатичка и мрежна безбедност, приватност и заштита на податоци - втор циклус, 

двегодишни студии  

13. Информациски и комуникациски системи за бизнис и менаџмент -втор циклус, 

едногодишни  студии. 

Решение за реакредитација за студиската програма по Применети информатичко -

комуникациски  технологии (е- влада, е- бизнис и е- култура) и решение за почеток со работа за истата 

студиска програма Универзитетот доби во јуни/август 2019 година, со што го комплетира процесот на 

реактедитација на студиските програми од прв и втор циклус.  

2.4. НАСТАВЕН КАДАР  

Наставата на Универзитетот се реализира од страна на наставно-научен, научен и соработнички кадар. 

Вкупниот број на домашниот наставно-научен, научен и соработнички кадар е резимиран во табелата 

подолу во текстот. Во извештајниот период, наставно-научниот кадар на УИНТ го сочинуваат тројца 

редовни професори и еден вонреден професор, а останатите се доценти. Научниот кадар го сочинуваат 

научни соработници. 

Согласно поставеноста на Универзитетот како интернационална високообразовна установа, како и 

концептот за отвореност и разменување научно-образовни знаење, практики и искуства од пошироки 

меѓународни рамки, наставата на универзитетот делумно ја покриваат и странски професори вработени 

со договор (по десетина наставници во семестар). Во текот на 2019 година односно во академските 

2018/2019 и 2019/2020 година, ангажиран е наставен кадар од Индија (dr. Brijesh Yadav, dr. Subash 
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Chandra Bose, dr. Bhupendra Tiwari, dr. Chandra Kishore, dr. Tajinder Singh, dr. Cahturverdi Navneet, dr. 

Mutulakshmi Alagan), од Кина (dr. Rui Dang) и од Белорусија (dr. Nikolai Siniak).  

Домашен академски кадар на УИНТ 

 Наставнo-научен Научен Соработнички Вкупно 

2016 6 2 15 23 

2017 7 3 10 20 

2018 8 3 10 21 

2019 7 6 6 19 

Од податоците во табелата евидентно е зголемувањето на бројот на научен кадар, а намалување на 

бројот на соработнички кадар. Состојбите со бројот на вкупниот академски кадар укажуваат на 

неопходноста и потребата од постојано обновување посебно во делот на соработничките звања како и 

во делот на наставно-научните звања со цел да се обезбеди континуитет и подобрување во квалитетот 

на образовниот и научниот процес на Универзитетот.  

2.5. ОДРЖАНИ ПРЕДАВАЊА НА ГОСТИ-ПРЕДАВАЧИ  

Во 2019 година УИНТ продолжи со ангажирање на гости-предавачи од земјава и странство, кои беа 

поканети да предаваат, односно да земат учество во наставниот и научно-истражувачкиот процес. 

Вакви предавања одржаа: 

- Prof. Sebastian Sakowski, Факултет за математика и компјутерски науки, University of Łódź од 

Полска, во рамки на Erasmus mobility програмата, во мај 2019 година, одржа предавања со 

дискусија на тема „Automation Theory" и "Mathematical Modeling in area of Bioinformatics". Prof. 

Sebastian Sakowski е експерт од областа на информатички теории и биоинформатика.  

- Dr. Sc. Aleksandar Erceg, Вонреден професор на Faculty of Economics, Osijek, Josip Juraj 

Strossmayer, University of Osijek, Croatia, одржа предавање на тема „e-Supply Chain Management 

on Monday“ и „e-Logistics“ во октомври 2019 година 

- Емилија Андреевска od Netcetera, во Maj 2019, одржа презентација и тоа:  

- не–техничка презентација (Како најдобро да се претставите на интервју) 

- техничка презенатција (Трендови за развој на мобилни апликации). 

 

Идејата зад ваквиот пристап на ангажирање на надворешни предавачи е во согласност со определбата 

за постојано вложување во надградба на капацитетите на студентите и наставниот и соработничкиот 

кадар, првенствено во насока на збогатување на знаењата, наставните содржини и целокупниот 

квалитет на образовниот процес на УИНТ. 
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2.6. ОРГАНИЗИРАНИ НАСТАНИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ 

- Свечено отворање на компјутерска лабораторија во рамки на Центарот за наука, технологија и 

култура, одржано на ден 10.10.2019 година, на кој настан присуствуваше делегација на Ланжу 

Џиаотонг Универзитетот, предводена од Деканот на Школата за меѓународно образование, Жанг 

Гуоџин, како и висока делегација од Министертвото за наука и технологија на Гансу провинцијата, 

предводена од Генералниот директор, Ши Баисхан,  и претставници од Амбасадата на Р. Кина во 

Република Северна Македонија. 

- Презентација на претставници на Американска абасада, за студиските можности во Соединетите 

Американски Држави - 19.03.2019 година 

- Изложбата на Александар Илиевски „Биди вода“. Александар Илиевски е студент од трета година 

на студиската програма „Е-влада, Е-бизнис, Е-култура“. Користејќи аугментативна реалност, 

Илиевски, со помош на стикери и соодветна апликација, понуди начин, виртуелно да се види и 

почувствува светот на водата. Стикерите, како и сликите, беа наменети за продажба, а 

средствата, собрани од неа, наменети за помош на Мила Димоска и Мартин Стојаноски - 

06.05.2019 година 

- Хуманитарен настан „Со срце за Мила и Мартин“. Настанот беше составен од проекција на филм 

и забава за присутните. Во соработка со Филмска Академија, Охрид - 05.06.2019 година 

- Хуманитарен настан. Проекција на филм. Универзитетот за информатички науки и технологии 

„Св. Апостол Павле“ и Филмската академија, Охрид, за Трајан Целески. Средставта беа донирани 

за операција во Италија - 28.11.2019 година 

- Едукативниот центар на Пивара Скопје организираше бесплатна обука ‘’Вештини за успех’’ 

- 26.12.2019 година 

- Хуманитарен филмски маратон во организација на УИНТ, Филмска Академија, Охрид и Црвен 

крст, за Трајан Целески - 27 и 28.12.2019 година. 
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3 МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 

3.1. ОСТВАРЕНА СОРАБОТКА СО СТРАНСКИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ И ИНСТИТУТИ 

Во насока на размена на искуства, овозможување размена на студенти, наставен и соработнички 

кадар, во периодот опфатен со Извештајот, Ректорот ја продолжи својата активност кон зголемување на 

бројот на формално воспоставени соработки, пред сè со високообразовни установи и институти од 

странство. 

Во текот на 2019та година воспоставена е соработка со следниве реномирани странски 

високообразовни институции: 

- Collaborative Research Agreement: School of International Education, Lanzou Jiaotong 

University, Lanzou Gansu, PR China 18.08.2019 

- Bulgarian Academy of Science – Institute of Metal Science, Equipment and Technologies with 

Center for Hydro and Aerodynamics “ Acad. A. Balevski”, Sofia, Bulgaria: 11.09.2019 

- University оf the Republic of San Marino, Republic of San Marino: 23.08.2019 

- Walailak University, Nakhon Si Tahammarat, Thailand: 23.01.2019 

- Moscow State University of Civil Engineering, Moscow, Russian Federation: 14.01.2019 

Покрај генералната соработка која универзитетот ја остварува, Ректорот заедно со одделението за 

меѓународна соработка/координатор за Еразмус, воспоставува и соработка преку склучување на 

договор за размена преку програмта Ерасмус како и преку Централно европската програма за меѓу-

универзитетска соработка CEEPUS.  

Потпишувањето на Еразмус повелбата го означи приемот на УИНТ во бројното семејството на европски 

универзитети кои остваруваат меѓусебна соработка во рамките на програмата „Еразмус+“. Името 

Еразмус е акроним од "European Community Action Scheme for the Mobility of University Students", а 

суштината на програмата пред сè се состои во размена на студенти, наставен и административен кадар 

помеѓу универзитетите потписнички на Еразмус повелбата. На овој начин студентите и наставниот кадар 

имаат можност еден дел од студиите или наставата да ги реализираат на некој од универзитетите во 

Европа, стекнувајќи се со богати професионални и социјални искуства. Во моментов, УИНТ има 

потпишано вкупно 51 (педесет и еден) договор за размена на студенти и кадри.  

Во текот на 2019 година, УИНТ потпиша Договори за размена преку Erasmus + со следниве 

универзитети:  

- Universita Degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italy: 19.12.2019 

- Brno University of Technology, Brno, Czech Republic, 26.11.2019 

- AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland: 11.09.2019 

- Vasil Levski National Military University, Veliko Trnovo, Bulgaria:   05.09.2019 

- University of Primorska, Koper, Slovenia: 08.04.2019 

- Universita Degli Studi del Sannio, Benevento, Italy: 11.02.2019 

- Technical University of Gabrovo, Gabrovo, Bulgaria: 04.02.2019 

- Walailak University, Nakhon Si Tahammarat, Thailand: 23.01.2019 

- Moscow State University of Civil Engineering, Moscow, Russian Federation: 14.01.2019 
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Централно европската програма за меѓу-универзитетска размена (CEEPUS) е меѓународна програма 

за размена помеѓу земјите членки во Централна и Источна Европа и на Балканот. Програмата е 

производ на меѓународен договор потпишан од страна на земјите членки на CEEPUS и опфаќа грантови 

за мобилност за студентите и професорите во оваа рамка. Програмата е основана од Австрија, 

Бугарија, Хрватска, Унгарија, Полска, Словачка и Словенија, а покрај овие земји во Програмата 

членуваат и следниве држави Албанија, Босна и Херцеговина, Чешка, Молдавија, Црна Гора, Полска, 

Романија и Србија. CEEPUS, исто така соработува со Универзитетот на Косово и е отворена за 

проширување. 

УИНТ е вклучен во Програмата CEEPUS преку членство во три мрежи на истражувачи: CIII-HU-0028 

Активни методи за предавање и учење математика и информатика (Active Methods in Teaching and 

Learning Mathematics and Informatics); CIII-AT-0042 Обработка на слики, информациско инженерство и 

размена на интердисциплинарно знење (Image Processing, Information Engineering & Interdisciplinary 

Knowledge Exchange) и PL-0701 Инженерството како јазик на комуникација во Европа (Engineering as 

Communication Language in Europe). 

3.2. ОТВОРЕН КИНЕСКИ ЦЕНТАР ЗА НАУКА, ТЕХНОЛОГИЈА И КУЛТУРА 

Како резултат на посетата на Ректорот Марина на Универзитетот „Џиаотонг“ од Ланжоу, потпишаниот 

Меморандум за соработка помеѓу двата универзитета и состаноците со претставници на провинцијата 

Гансу, во јуни 2016 висока делегација составена од Вицегувернерот во Владата на провинцијата Гансу 

г. Хао Јуан и претседателот на Универзитетот „Џиаотонг“ проф. Јанг Зиџианг во придружба на нивни 

соработници и стопанственици беа во посета на УИНТ и Република Северна Македонија.  

Врз основа на оваа соработка, на УИНТ беше отворен  Центар за научна и културна соработка со Р.Кина. 

Во текот на 2019 година, во целост се рализира меѓународната донација од Кинеската влада, доделена 

на Универзитетот, преку Ланжу Џиаотонг Универзитетот, Кина. Донацијата се состои во компјутерска 

опрема (вкупно 30 десктоп компјутери со лиценциран оперативен систем windows 10, 30 монитори, 

еден switch, проектор, електрично платно за проектор, 30 слушалки, и дополнителна опрема како: 

плафонски држач за проектор, LAN кабли, напојувања, VGA кабли, пластични канали за спроведување 

на кабли и сл.), понатаму - инсталација на истата и пренесување на знаења за нејзино користење, со 

вкупна вредност од 34 319$ (триесет и четири илјади, триста и деветнаесет) долари.  

Во просториите на Универзитетот  во Октомври 2019 година се опреми и отвори Компјутерска 

лабараторија во рамки на Центар за научна и културна соработка и размена со Ланжу Џиаотонг 

Универзитетот.  

 

На свеченото отварање на Компјутерската лабараторија која функционира во рамки на Центарот, а кое 

се одржа на ден 10.10.2019 година, присуствуваше делегација на Ланжу Џиаотонг Универзитетот, 

предводена од Деканот на Школата за меѓународно образование, Жанг Гуоџин, како и висока 

делегација од Министертвото за наука и технологија на Гансу провинцијата, предводена од Генералниот 

директор, Ши Баисхан,  и претставници од Амбасадата на Р. Кина во РСМ. 
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4 ПРАВНИ РАБОТИ  

4.1. НОВ СТАТУТ НА УИНТ  

Согласно со одредбите од новиот Закон за високо образование („Службен весник“ бр. 82/2018), 

Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле” Охрид пристапи кон 

усогласување на своето работење со одредбите од овој закон.  

Универзитетскиот Сенат на својата 137-ма седница одржана на ден 08.02.2019 година донесе Статут 

на Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле” Охрид, арх. бр. 01-156/1 и 

го достави за добивање на согласност до Собранието на Република Северна Македонија.  

Собранието на Република Северна Македонија со Одлука бр. 08-2897/1 од 16.05.2019 година 

(„Службен весник” бр. 96/2019),  даде согласност на Статутот на Универзитетот за информатички науки 

и технологии „Св. Апостол Павлe” Охрид. 

4.2. УСОГЛАСУВАЊЕ НА ИНТЕРНИТЕ АКТИ НА УИНТ СО ОДРЕДБИТЕ ОД НОВИОТ ЗАКОН ЗА ВИСОКОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ И НОВОДОНЕСЕНИОТ СТАТУТ  

Согласно новиот Закон за високото образвоание и новиот Статут на Универзитетот, во следниот период 

по добивање согласност на Статутот од страна на Собранието на Република Северна Македонија, 

Универзитетот се насочи кон усогласување на интерните акти а во насока на хармонизација со 

законските и статутарните одредби. На седница на Сенатот од ден 04.12.2019 година беа повторно 

донесени вкупно 20 (дваесет) правнилници, упатства и правила, како интерни акти на Универзитетот со 

кои се регулираат различни аспекти од работењето на Универзитетот.  

Во утврдена процедура, по предлог на Комисијата за нормативна дејност, донесени се следните интерни 

акти: 

- Правилник за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-

стручни и соработнички звања и демонстратори на Универзитетот за информатички науки и 

технологии „Свети Апостол Павле“ Охрид (усвоен од Сенат, 04.12.2019); 

- Правилник за условите, критериумите и правилата за студирање на прв циклус на студии на 

Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле” Охрид (усвоен од Сенат, 

04.12.2019 година); 

- Правилник за условите, критериумите и правилата за студирање на втор циклус на студии на 

Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле” Охрид (усвоен од Сенат, 

04.12.2019 година); 

- Правилник за  единствениот кредит трансфер систем и преминот од една на друга студиска 

програма, односно од една на друга единица на 

Универзитетот за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ Охрид (усвоен од 

Сенат, 04.12.2019 година); 

- Правилник за плати и други надоместоци на плата на вработените на на 

Универзитетот за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ Охрид (усвоен од 

Сенат, 04.12.2019 година); 

- Правилник за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-

стручни и соработнички звања и демонстратори на Универзитетот за информатички науки и 

технологии „Свети Апостол Павле“ Охрид (усвоен од Сенат, 04.12.2019 година); 
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- Правилник за администрирање на постапка за признавање на високообразовни 

кавалификациии (усвоен од Сенат, 04.12.2019); 

- Правилник за условите, критериумите и постапката за запишување на странски студенти на 

студиски програми од прв и втор циклус студии на единиците на Универзитетот за информатички 

науки и технологии „Свети Апостол Павле“ Охрид (усвоен од Сенат, 04.12.2019); 

- Правила за благајничко работење на Универзитетот за информатички науки и технологии „Свети 

Апостол Павле“ Охрид (усвоен од Сенат, 04.12.2019); 

- Правила за интерни процедури и финансиско управување и контрола на Универзитетот за 

информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ Охрид (усвоени од Сенат, 04.12.2019); 

- Правилник за користење на службени мобилни телефони и ограничување на износот на 

месечната сметка на на Универзитетот за информатички науки и технологии „Свети Апостол 

Павле“ Охрид (усвоен од Сенат, 04.12.2019); 

- Упатство за за користење и управување на службени возила на Универзитетот за информатички 

науки и технологии „Свети Апостол Павле“ Охрид (усвоен од Сенат, 04.12.2019); 

- Правила за за постапка при планирање на јавни набавки  и  донесување, измена и дополнување 

на годишен план за јавни набавки  на Универзитетот за информатички науки и технологии „Свети 

Апостол Павле“ Охрид (усвоени од Сенат, 04.12.2019); 

- Правилник за спроведување на јавни набавки на Универзитетот за информатички науки и 

технологии „Свети Апостол Павле“ Охрид (усвоени од Сенат, 04.12.2019); 

- Упатство за самоевалуација на Универзитетот за информатички науки и технологии „Свети 

Апостол Павле“ Охрид (усвоени од Сенат, 04.12.2019); 

- Правилник за за користење на средствата за репрезентација на Универзитетот за информатички 

науки и технологии „Свети Апостол Павле“ Охрид (усвоен од Сенат, 04.12.2019); 

- Правила за начинот на пресметување на амортизацијата, односно отписот на вредноста на 

нематеријалните и материјалните средства и ревалоризација на Универзитетот за информатички 

науки и технологии „Свети Апостол Павле“ Охрид (усвоен од Сенат, 04.12.2019); 

- Упатство за за користење на услуга за сместување во апартмани за службени потреби на 

Универзитетот за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ Охрид (усвоен од 

Сенат, 04.12.2019); 

- Правила за постапка при службено патување во земјата на Универзитетот за информатички 

науки и технологии ,,Свети Апостол Павле” Охрид (усвоен од Сенат, 04.12.2019); 

- Правила за постапка при службено патување во странство на Универзитетот за информатички 

науки и технологии ,,Свети Апостол Павле” Охрид (усвоен од Сенат, 04.12.2019); 

- Правила за постапка при патни налози на Универзитетот за информатички науки и технологии 

,,Свети Апостол Павле” Охрид (усвоен од Сенат, 04.12.2019) ; 

- Правилник за работен ред и дисциплина на Универзитетот за информатички науки и технологии 

,,Свети Апостол Павле” Охрид (усвоен од Сенат, 30.01.2020); 

- Правилник за дисциплинска одговорност за дисциплински престап на Универзитетот за 

информатички науки и технологии ,,Свети Апостол Павле” Охрид (усвоен од Сенат, 30.01.2020); 

- Правилник за изменување и дополнување на Правилник за посебните услови и постапката за 

избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори на 

Универзитетот за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ Охрид (усвоен од 

Сенат, 07.02.2020 година). 
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5 САМОЕВАЛУАЦИЈА  

Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид го иницираше и спроведе 

процесот на самоевалуација за академските години 2016/17, 2017/18 и 2018/19, имајќи ја предвид 

законската обврска за самоевалуација  на  високообразовните установи и Статутот на Универзитетот за 

проценка на квалитетот на академскиот кадар, студиските програми и постигнувањата во научно-

истражувачката дејност на Универзитетот.  

Извештајот е изработен од страна на Комисија за самоевалуација, формирана од страна на Сенатот на 

Универзитетот, со одлука бр. 02-797/4 од 29.11.2019 г. и претставува официјален документ за 

севкупното работење на Универзитетот во периодот на академските 2016/2017, 2017/2018 и 

2018/2019 година. Согласно со основната цел на процесот на самоевалуација, извештајот дава слика 

за квалитетот на наставно-образовниот и научно-истражувачкиот процес на прв и втор циклус студии. 

За изработка на извештајот користени беа сите расположливи податоци и документи: елаборатите за 

акредитација на студиските програми од единиците на Универзитетот, податоците добиени од 

академскиот кадар, стручната и административната служба на Универзитетот, како и резултатите од 

студентското анкетирање организирано и реализирано од страна на претходната комисија за 

самоевалуација. Добиените резултати претставуваат основа за преземање на соодветни мерки 

насочени кон јакнење на местото, улогата и значењето на Универзитетот во високообразовниот и 

научно-истражувачкиот развој на национално ниво и  пошироко.  

Согласно насоките предвидени во Упатството за евалуација на Универзитетот, извештајот претставува 

анализа на Универзитетот во повеќе сегменти. Извештајот ги претставува основните податоци на 

Универзитетот заедно со неговата мисија и стратешките цели. Следниот дел се однесува на наставно-

образовната улога на универзитетот од аспект на студиските програми и академскиот кадар вклучен во 

реализација на наставно-образовниот процес. Посебно во овој дел се издвојува анализата на наставно-

образовната дејност на Универзитетот, изработена врз основа на спроведената анкета на студентите во 

која тие го оценуваат квалитетот на наставата на наставно-научниот и соработничкиот кадар. Врз основа 

на резултатите од направената анкета се изведени заклучоци кои треба да претставуваат појдовни 

насоки за унапредување на наставно-образовната дејност на Универзитетот. 

Посебен дел во извештајот претставува и анализата на научно-истражувачката дејност на универзитетот, 

каде збирно се претставени постигнувањата на академскиот кадар во однос на бројот на објавени 

трудови и проектни активности во кои учествува Универзитетот. Последниот дел од извештајот ја 

обработува расположливоста со ресурси. Во тој дел се прикажани просторните, материјалните и 

финансиските ресурси со кои располага Универзитетот. Имајќи ја предвид меѓународната отвореност 

на универзитетот која претставува неопходен фактор за конкурентски развој и постојано унапредување 

на образовната и научно-истражувачка дејност на универзитетот, извештајот дава преглед и на богатата 

и разновидна надворешна соработка на Универзитетот. 

Извештајот за самоевалуација беше одобрен од страна на Сенатот на Универзитетот и истиот е објавен 

на веб страницата на Универзитетот на следниот линк:  

http://uist.edu.mk/info-center/additional-resources/ 

http://uist.edu.mk/info-center/additional-resources/
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6 СТУДЕНТСКИ ИЗБОРИ 

Согласно одредбите од новиот Закон за високото образование и новиот Статут на Универзитетот, во 

октомври 2019 година беше отпочнат процесот на распишување на јавни повици за студентско 

организирање, односно избор на претседатели на факултетски студентски собранија и нивни членови, 

како и конституирање на универзитетско студентско собрание.  

Студентските избори, за прв пат согласно новата правна регулатива, без организирани во ноември 

2019 година. Истите успешно се спроведоа на Факултетот за компјутерски науки и инженерство, каде 

за претседател на факултетското студентско собрание беше избрана студентката Катерина Коруткоска.  

На останатите четири факултети постапките по јавните повици беа запрени, од причина што кај 

студентите немаше доволно интерес за аплицирање за студентските тела. По спроведени разговори од 

страна на раководството и административниот кадар со студентите, со цел нивно подетално 

информирање за важноста и улогата на студентското организирање, кај студентите се пројавува интерес 

за повторно организирање на студентските избори за преостанатите четири факултети, што како 

активност ќе биде организирано во периодот февруари – март 2020 година, во координација со 

деканите на факултетите. На тој начин, Универзитетот, се надеваме успешно, ќе го формира 

Универзитетското студентско собрание, со што студентите, преку свои претставници, ќе земат учество 

во сите тела и органи на факултетско и универзитетско ниво, како и во меѓууниверзитетската соработка 

преку учество во Интеруниверзитетската конференција.  
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7 ЈАВНИ НАБАВКИ 

Постапките за јавни набавки за 2019 година се спроведувани согласно финанскиот план и планот за 

јавни набавки, со арх.бр. 05-126/1 од 31.01.2019 година и прилагодениот годишен план за јавни 

набавки, арх.бр.05-126/2 од 01.04.2019 година,.  

Во годишниот план за јавни набавки за 2019 се предвидени вкупно 20 (дваесет) постапки.  

Во текот на годината се спроведени 15 (петнаесет) постапки, што претставува 75% проценти на 

реализација на предвидените согласно планот за јавни набавки.  

Од вкупно предвидените постапки, за јавни набавка за стоки предвидени се 9 (девет) постапки, од кои 

спроведени се 7 (седум), што преставува 77% (седумдесет и седум) проценти на реализација. Согласно 

планот за јавни набаки, за склучување на договори за набавака на стоки предвидени се 3.403.240,00 

денари без вклучен ДДВ, додека вредноста на сите склучени договори за стоки изнесува 2.145.261,00 

денари (63% искористеност). 

Во делот на предвидени постапки за склучување на договори за јавни набавки на стоки спроведени се 

постапки за јавна набавка на компјутерска опрема, софтерски леценци, канцелариски материјали и 

компјутерски потрошен материјал (тонери), резервни делови за возила (сервис и поправка на возила), 

гориво за службените моторни возила, средства за хигиена. 

За набавка на услуги во планот се предвидени 11 (единаесет) постапки, а спроведени се 8 (десет), 

односно 73% (седумдесет и три) проценти од предвиденото. Во делот на предвидени постапки за 

склучување на договори за јавни набавки на услуги спроведени се следните постапки: софтвер за 

материјално и финансово работење, печатарски услуги, одржување и поправка на клима уреди, 

преведувачки услуги, кетеринг услуги, авионски билети, интернет услуги и телефонски услуги (фиксна 

телефонија), телефонски мобилни услуги. Согласно планот за јавни набаки, за склучување на договори 

за набавка на услуги предвидени 2.147.500,00 денари без вклучен ДДВ, додека вредноста на сите 

склучени договори за набавка на услуги изнесува 1.220.614,00 денари (57% искористеност). 

Вкупно, од предвидени 5.550.740,00 денари за сите постапки (збирно за стоки и услуги) искористени 

преку склучени договори се 3.365.875,00 денари, или 60% на реализираност на средствата.  

Табеларниот приказ за вкупно планирани/вкупно реализиарани постапки за јавни набавки, со 

поединечни податоци за секоја од нив, е даден во продолжение: 
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Вкупно предвидени постапки со Планот за јавни 
набавки за 2019 година 

Спроведени 
постапки во 2019 
година 

Процент на 
реализација 

Вкупно 
предвидени 
средства 
(проценета 
вредност согласно 
планот) 

Реализирани средства  

(склучени договори) 

20 15 75% 5.550.740,00 3.365.875,00 (60%) 

Вкупно предвидени постапки за набавка на стоки 
Спроведени 
постапки за стоки 

Процент на 
реализација 

Вкупно 
предвидени 
средства 

Реализирани средства 

9 7 77% 3.403.240,00 2.145.261,00 (63%) 

Бр. Предмет на набавка 
Вкупно 

предвидени 
средства 

Реализирани 
средства (склучени 

договори) 
Процент на реализација 

1. Компјутерска опрема 2.585.000,00 1.751.772,00 67% 

2. Софтверски лиценци 322.000,00 0 0% Поништена постапка 

3. Резервни делови за возила (сервис и поправка) 127.000,00 0 О% Поништена постапка 

4. Гориво 127.000,00 127.000,00 100% 

5. Средства за хигиена 42.370,00 42.150,00 99% 

6. Канцелариски материјали 127.000,00 99.139,00 78% 

7. Компјутерски потрошен материјал 190.500,00 125.200,00 66% 
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8. 
Прехранбени продукти 

  
42.370,00 / 

Неспроведена постапка 
(член 40 став 1 од ЗЈН) 

9. 
Потрошен материјал за тековно одржување 

  
42.000,00 / 

Неспроведена постапка 
(член 40 став 1 од ЗЈН) 

Вкупно предвидени постапки за набавка на услуги 
Спроведени 
постапки за 

Процент на 
реализација 

Вкупно 
предвидени 
средства 

Реализирани средства 

11 8 73% 2.147.500,00 1.220.614,00 (57%) 

Бр. Предмет на набавка 
Вкупно 

предвидени 
средства 

Реализирани 
средства (склучени 

договори) 
Процент на реализација 

1. Софтвер за материјално и финансово работење 154.00,00 154.000,00 100% 

2. Печатарски услуги 190.500,00 130.614,00 68% 

3. Сервисирање и одржување на клима уреди 84.500,00 0 0% Поништена постапка 

4. Преведувачки услуги 50.000,00 50.000,00 100% 

5. Кетеринг услуги 127.000,00 127.000,00 100% 

6. Авионски билети 400.000,00 400.000,00 100% 

7. Интернет и телефонски услуги 265.000,00 209.120,00 79% 

8. Мобилна телефонија 150.000,00 150.000,00 100% 
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9. Услуги за сместување во апартмани  

  338.000,00 / 

Неспроведена постапка 
(Не беше утврдена 

реална и конкретна 
потреба за набавка) 

10. 
Рекламни услуги и огласи  во печатени медиуми  

  338.000.00   

Неспроведена постапка 
(член 40 став 1 од ЗЈН) 

11. 
Одржување и поправка на ИТ опрема  

  84.500,00 / 

Неспроведена постапка 
(член 40 став 1 од ЗЈН) 
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8 ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ за 2019 

8.1. Финансиски извештај – буџетска сметка 2019 

Финансискиот извештај за буџетската сметка на Универзитетот за информатички науки технологии 

„Свети Апостол Павле“ – Охрид го покажува искористувањето и трошењето на средствата одобрени од 

буџетот на РСМ по ставки и подставки, годишно, квартално, преглед на искористеност на буџетот во 

проценти,  и споредба на трошоците за 2018 и 2019 година. Завршната сметка на УИНТ е во согласност 

со информациите во финансискиот извештај за 2019 година. 

Ставка 40 Плати и надоместоци – одобрен буџет 15,000,000 денари, искористен буџет 14,046,047, 

искористеност во % 94 

Подставка 401 Плати- одобрен буџет 11,000,000 искористен 10,188,106 -искористеност на 

буџетот во % 93 

Подставка 402 Придонеси за социјално осигурување – одобрен буџет 4,000,000 – искористен 

3,857,941 – во % 96 

Во Универзитетот заклучно со  декември 2019 година вработени се 34 лица, од кои 3 редовени 

професори, 1 професор во звање вонреден професор, 2 лица во звање доцент, 6 научни соработници, 

2 лица асистенти  со докторат, 4  лица во наставно научно звање асистент, 1 лице во звање лектор и  11 

лица во администрацијата на Универзитетот и 4 лица во техничка служба. 

Ставка 42 Стоки и услуги - буџет 21,250,000 искористен 11,633,652, Искористеност на буџетот во  %  

55 

Подставка 420 Патни и дневни расходи-  буџет 1, 200,000.00 реализација 27,200.00 

Искористеност на буџетот во % 2 – програма 46 

Согласно законот за извршување на буџетот за 2019 година не е дозволено исплата на дневници за 

службени патувања, како и исплата на трошоци за сопствено возило. Се исплаќаат само трошоци за 

автобуски билети за остварените службени патувања. Од оваа ставка се исплаќаат трошоците настанати 

за исплата по склучениот договор за јавна на авионски билети за патување во странство согласно 

договор за јн. 

Подставка 420 Патни и дневни расходи-  буџет 160.000  реализација 125,550 – програма 71 

Патни торшоци за набавка на авионски билети во врска со реализација на проект УИНТ, МОН, Австрија 

и УИНТ, МОН и Кина 

Подставка 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт –  буџет 3,000,000 

реализација 1,514,596 искористеност на буџетот во % 50 

Исплатени трошоци за електрична енергија, за ѓубретарина и  радиодифузна такса. Трошоците за пошта 

се искористени за пратки во земјата и во странство. Во долунаведената табела се прикажани вкупните 

трошоци за комунални услуги за 2019 година. Трошоците за телефон и интернет се исплаќани по склучен 

договор на претходно спроведена постапка за јавна набавка за избор на најповолен понудувач. Дел од 
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трошоците за телефонски сметки се платени од програма 46 (171,384 денари) а дел од програма 71 

(16,918 денари). 

  

КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И 

ТРАНСПОРТ 1,514,596.00 

421110 Електрична енергија 938,087.00 

421120 Водовод и канализација 24,122.00 

421130 Ѓубретарина 73,339.00 

421190 Други комунални (радио дифузна такса) 0,00 

421310 Пошта 38,038.00 

421320 Телефон и телефакс 171,384.00 

421390 Други трошоци за комуникација (интернет) 189,728.00 

421410 Горива и масла  79,898.00 

Подставка 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт –  буџет 25.000 

реализација 16,918 – програма 71 

Платени комунални услуги поврзани со реализација на проект со реализација на проект УИНТ, МОН, 

Австрија и УИНТ, МОН и Кина (Магла – интелегентно менаџирање на ресурсите во Магла, Збир на 

најдобрите практики за менаџирање на процесите на иновации и модел за одржлво генерирање  на 

иновации во универзитетите). 

Подставка 423 - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки – буџет 800,000.00  

реализација 217,638.00, искористеност на буџетот во % 27 

Од оваа ставка беа исплаќани материјалните трошоци поврзани со работењето на Универзитетот, 

трошоците за канцелариски материјали, материјали за чистење,  трошоци за печатење на материјали 

за промоција на УИНТ, брошури и визит карти за вработените како и тонери за печатари.  

 

  

СИТЕН  ИНВЕНТАР, АЛАТ И  ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ  

ЗА ПОПРАВКИ 217.638,00 

423110 Канцелариски материјали 63,407 

423190 Други административни материјали  11,195 

423210 Материјали за АОП 95,320 

423410 Прехранбени продукти 3,813 

423710 Средства за хигиена 37,064 

423720 Материјали за разни поправки 0 

423910 Други материјали за специјална намена 6,839 

Подставка 424- Поправки и тековно одржување – буџет 500,000,00 реализација 122,733.00 

искористеност на буџетот во % 25 
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Од оваа ставка се исплаќани трошоците за одржување на возилата на УИНТ, поправка и одржување на 

друга опрема (клима уреди и компјутери) 

Подставка 425- Договорни Услуги – буџет 15,000,000.00 реализација 9,751,485.00 

искористеност на буџетот во % 65 

Од ставата 425 Договорни услуги се врши исплатата на хонорарите на професорите од странство.  

Универзитетот во 2019 година 8 професори од странство.   Визитинг професорите ангажирани од други 

универзитети од РСМ се исплаќаат од оваа ставка, како и   консултантите за деловно работење. Средства 

од оваа ставка се користат и за изнајмување на простор во Студентскиот дом „Никола Карев“, простории 

кои се користат како канцеларии на дел од наставниоткадар на УИНТ. 

Подставка 425- Договорни Услуги – буџет 100,000.00 денари реализација 100,000.00 

искористенотст на буџетот во % 100 

Поврзани со реализација на проект УИНТ, МОН, Австрија и УИНТ, МОН и Кина (Атомска Магла – 

интелегентно менаџирање на ресурсите во Магла, Збир на најдобрите практики за менаџирање на 

процесите на иновации и модел за одржлво генерирање на иновации во универзитетите. 

Подставка 426- Други тековни расходи – буџет 750,000.00 реализација 0.00, искористеност во 

% 0 

Од оваа ставка не се вршени исплати во 2019 година 

Капитални расходи  -  буџет 14,500,000.00  реализација 2,090,109.00 искористеност во % 14 

Во 2019 година за капитални расходи во првичниот буџет изнесуваше 26,500,000.00 денари. Со 

ребалансот овие средства се намалени на 14,500,000.00 денари. Од оваа ставка се набавени 

преносни компјутери. 

Вкупен буџет за 2019 -    50,950,000.00 – искористеност 27,814,808.00  - 55 % програма 46 

Расходи во износ од  242,468.00 денари од програма 71  

Вкупно расходи за 2019  - 28,057,276.00 денари 
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Конто Опис Расходи Приходи

741

741112 ПРИХОДИ ОД МОН програма 46 28,057,276.00

40 ПЛАТИ 14,046,047.00

401 Основни плати и надоместоци 10,188,106.00

402 Придонеси за социјално осигурување 3,857,941.00

420 ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ 27,200.00

420110 Патување во земјата -хранарина-дневница 0.00

420120 Патување во земјата -патни расходи 0.00

420130 Патување во земјата-сместување 0.00

420220 Патување во странство 27,200.00

420230 Странство - сместување 0.00

421 КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦУЈА И ТРАНСПОРТ 1,514,596.00

421110 Електрична енергија 938,087.00

421120 Водовод и канализација 24,122.00

421130 Ѓубретарина 73,339.00

421190 Други комунални (радио дифузна такса) 0.00

421310 Пошта 38,038.00

421320 Телефон и телефакс 171,384.00

421390 Други трошоци за комуникација (интернет) 189,728.00

421410 Горива и масла 79,898.00

423 СИТЕН  ИНВЕНТАР, АЛАТ И  ДР. М-ЛИ  ЗА ПОПРАВКИ 217,638.00

423110 Канцелариски материјали 63,407

423190 Други административни материјали 11,195

423210 Материјали за АОП 95,320

423410 Прехранбени продукти 3,813

423710 Средства за хигиена 37,064

423720 Материјали за разни поправки 0

423910 Други материјали за специјална намена 6,839

424 ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ 122,733.00

424110 Поправка и одржување на лесни возила 0.00

424210 Одржување на згради 0.00

424220 Услуги за обезбедување на објекти 0.00

424420 Одржување хардвер, софтвер 122,733.00

424440 Поправка и одржување на друга опрема 0.00

425 ДОГОВОРНИ    УСЛУГИ 9,751,485.00

425110 Изнајмување на простор 685,300.00

425310 правни услуги 0.00

425910 преведувачи 0.00

425990 Други договорни услуги 9,066,185.00

426 ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ 0.00

426110 Членарини во меѓународни организации 0.00

426210 Репрезентација 0.00

426310 Семинари и конференции 0.00

426410 Објавување на огласи 0.00

426990 Други оперативни расходи 0.00

464 ТАЗНИ ТРАНСФЕРИ 45,000.00

464990 други трансфери 45,000.00

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 2,090,109.00

480140 Купување на информатичка опрема 1,928,409.00

483110 Купување на канцелариски мебел 0.00

485230 Компјутерски софтвер 161,700.00

486110 Купување возила 0.00

ВКУПНО 27,814,808.00 27,814,808.00

71-420 Патни и дневни расходи 125,550

71-421 Комунални услуги 16,918

71-425 Договорни услуги 100,000

вкупно од програма 71 242,468

Вкупно од програма 46 и 71 28,057,276.00

Конто

расходприход



Страница 33 од 42 

_____________________________________________________________________________ 

www.uist.edu.mk 

8.2. Финансиски Извештај – Сопствена сметка 2019 

Финансискиот извештај за сопствената сметка на Универзитетот за информатички наукии технологии 

„Свети Апостол Павле“ – Охрид ги прикажува приходите, искористувањето и трошењето на истите во 

текот на 2019 година по ставки и поставки, годишно и квартално.  

ПРИХОДИ  

Универзитетот своите приходи ги остварува од уплатата по разни основи од страна на студентите. 

Студентите кои запишуваат прва година плаќаат 500 денари манипулативен трошок при поднесување 

на документите пред уписот. По рангирањето плаќаат годишна партиципација во висина од 200 евра во 

денарска противвредност, 800 денари за користење на компјутерите и одржување на мрежата, 250 

денари за други трошоци и солидарна одговорност за штета, 250 денари за обнова на книжен фонд и 

500 денари за материјални трошоци за тетратки, обрасци, писмени испити, 500 денари упис на 

семестар. 

Студентите кои запишуваат втора, трета и четврта година плаќаат 200 евра партиципација годишно во 

денарска противвредност, 800 денари за користење на компјутерите и одржување на мрежата, 250 

денари за други трошоци и солидарна одговорност за штета, 250 денари за обнова на книжен фонд и 

500 денари за материјални трошоци за тетратки, обрасци, писмени испити и 500 денари упис на 

семестар. 

Приходите од 2018 година останати на сопствената сметка на УИНТ се пренесени како приходи во 2019 

година. 

Универзитетот во 2019 оствари приходи по следните основи: 

Такси за дипломи 126,000.00 

Такси за запишување 3,643,381.00 

Други образовни такси 3,451,300.00 

Други самофинансирачки приходи 1,378.00 

Салдо од претходна година 8,442,008.00 

______________________________________________________ 

                   Вкупно приходи 15,664,067.00 

РАСХОДИ 2019 – 7,985,412.00 

Ставка 40 Плати и надоместоци- 2,604,827.00 денари  

Согласно Правилникот за плати и надоместоци на УИНТ од оваа ставка се исплаќаат плати и 

надоместоци на плати за секој вработен според бодот и вредноста на бодот за работно место.  

Подставка 420 -  Патни и дневни расходи-  480,185.00 денари 

Од оваа ставка се исплатени трошоци за патни и дневни расходи за службени патувања во земјата и 

странство 

Подставка 421 - Комунални услуги , греење, комуникација и транспорт –  23,700.00 
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Исплатени се и трошоци за испраќање поштенски пратки, регистрација на моторни возила и 

регистрација на домејн на универзитетот.  Исплатени трошоци за превоз на канцелариски мебел за 

потребите на канцеларијата во Скопје. 

Подставка 423 - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки – 61,200.00 

Подставка 423 се користи за исплати на материјални трошоци во готово според законско пропишаното 

работење со благајна. Од благајна беа исплаќани суми под 6000 денари еднократна исплата, за 

материјали за разни поправки, ситен инвентар и други материјални трошоци. Набавени се и билтени за 

финансиско и правно работење. 

          Подставка 424 - Поправки и тековно одржување – 81,398.00 

Исплатен е сервисот за двете набавени возила. Трошоци за тековно одржување на зградата на дом на 

АРМ. 

Подставка 425 - Договорни Услуги – 4,049,611.00 

Трошоците за електрична енергија и други трошоци поврзани со изнајмување на канцеларијата во 

Скопје беа платени од сопствената сметка на УИНТ. Исплата на награди за вработените и учества во 

комисии и работни тела, функционални додатоци. Исто така исплаќани беа трошоци за судски преводи 

и такси. Трошоци за реакредитација на наставни програми и правни услуги. 

Подставка 426 - Други тековни расходи – 684,461.00  

Исплатени трошоци за репрезентација (ресторански услуги за деловни состаноци), учества на 

семинари/советувања за вработените, трошоци за завршна сметка на УИНТ, и данок на добивка за 

непризнаени расходи (577,172.00 денари). Трошоци за објавување на огласи во дневни весници. 

Краток табеларен преглед: 

Пренесени 

приходи од 2018 

Приходи 

остварени во 

2019 година 

Расходи  Добивка 

8,442,008.00 7,222,059.00 7,985,412.00 7,678,655.00 
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Конто Опис Расходи Приходи Добивка

723011 Такси за дипломи 126,000.00

723012 Такси за запишување 3,643,381.00

723019 Други образовни такси 3,451,300.00

723219 Други самофинансирачки приходи 1,378.00

741114 Салдо од претходна година 8,442,008.00

40 ПЛАТИ 2,604,827.00

401 Основни плати 1,890,133.00

402 Придонеси за социјално осигурување 714,694.00

420 ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ 480,185.00

420120 Патување  -патни расходи 438,264.00

420130 Патување  -сместување 41,921.00

421 КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦУЈА И ТРАНСПОРТ 23,730.00

421110 Електрична енергија 0.00

421310 Пошта 288.00

421320 Телефон и телефакс 2,294.00

421390 Други трошоци за комуникација 0.00

421410 Горива и масла 1,774.00

421420 Регистрација на моторни возила 8,754.00

421430 Транспорт на стоки 10,620.00

423 СИТЕН  ИНВЕНТАР, АЛАТ И  ДР. М-ЛИ  ЗА ПОПРАВКИ 61,200.00

423110 Канцелариски материјали 0.00

423320 обувки 0.00

423120 Списанија за вработени 38,283.00

423310 Униформи 3,000.00

423720 материјали за поправки 2,300.00

423810 Ситен инвентар 0.00

423910 Други материјали за специјална намена 10,538.00

423990 Други материјали 7,079.00

424 ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ 81,398.00

424110 Поправки и сервисирање на возила 50,800.00

424210 Одржување на згради 22,544.00

424220 Услуги за обезбедување 0.00

424230 Дезинфекција, дезинсекција, дератизација 5,274.00

424440 Одржување друга опрема 2,780.00

425 ДОГОВОРНИ    УСЛУГИ 4,049,611.00

425110 Изнајмување канцеларии 80,884.00

425190 Изнајмување опрема 3,304.00

425260 Осигурување на моторни возила 11,706.00

425310 Правни услуги 23,708.00

425360 Судски такси 525.00

425490 Др. Здравствени услуги 30,025.00

425720 Услуги за развој на наставен процес (акредитација) 10,000.00

425790 Други образовни услуги 74,750.00

425910 Преведувачи 9,051.00

425990 Други договорни услуги 3,805,658.00

426 ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ 684,461.00

426120 Членарини во домашни организации 0.00

426210 Репрезентација 34,085.00

426310 Семинари и конференции 24,380.00

426410 Објавување огласи 46,599.00

426990 Други оперативни расходи (Данок од добивка 577,172.00

4269901 Други тековни расходи 1,405.00

4269902 Други расходи камати и провизија 820.00

465 РАЗНИ ТРАНСФЕРИ 0.00

465130 Трошоци по изршни исправи 0.00

481 ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ 0.00

481210 Подготвување проекти на градежни објекти 0.00

ВКУПНО 7,985,412.00 15,664,067.00 7,678,655.00

расход
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Движење на приходите, расходите и добивката на УИНТ од сопствената сметка (графички приказ 2009-2019 година) 

 

Движење на приходи од проекти – проектни сметки на УИНТ (графички приказ 2013 – 2019 година) 
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Движење на вкупни приходи – сопствени приходи, приходи од проекти и збирно (графички приказ 2009 – 2019)

 

8.3. Финансиски Извештај – Проектни сметки 2019 

Универзитетот за информатички наукии технологии „Свети Апостол Павле“ – Охрид во 2019 година 

располага со 14 (четиринаесет)  активни трезорски сметки за грантовите кои беа добиени за 

поединечните проекти. 

Проект 1 – Еразмус + Клучна акција 1 Мобилност на студенти и наставен кадар на Универзитети 

2015-1-МК01-КА103-002742 - 65  

Сметката е отворена во септември 2015 година. Во 2019 исплатени се вкупно 128,170.00 денари  

за договорни услуги 

Проект 2 – Еразмус + Клучна акција 2 Стратешки партнерства во полето на високото образование 

2015-1-МК01-КА203-02856. -70 

Сметката е отворена во септември 2015 година. Исплатите од оваа сметка  во 2019 година се во 

вкупен износ од 462.923.00 денари кон партнерите вклучени во проектот.  

Проект 3 – Еразмус + Клучна акција 1 Мобилност на наставен кадар помеѓу програмски и 

партнерски земји 2015-1-МК01-КА107-002805. - 84 

Сметката е отворена во септември 2015 година и активирана по потпишувањето на договорот во 

2016 година.  Во 2019 година не се вршени исплати од оваа сметка. Преостанатите средства се во 

иснос од 58,572.00 денари. По искористувањето на средствата проектната сметка ке биде 

затворена.  

Проект 4 -  Еразмус + Клучна акција 1 Мобилност на наставен кадар помеѓу програмски и 

партнерски земји 2016-1-МК01-КА107-021630. –А8 
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Сметката е отворена во 2016 година и активирана по потпишувањето на договорот во 2017 година.  

Во 2019 година не се вршени исплати од оваа сметка. Преостанатите средства се во иснос од 

43,050.00 денари. По искористувањето на средствата проектната сметка ке биде затворена.  

Проект 5 - Еразмус + Клучна акција 1 Мобилност на студенти и наставен кадар 2016-1-МК01-КА107-

021611. –Б2  

Сметката е отворена во септември 2016 година и активирана по потпишувањето на договорот во 

2017 година.  Во 2019 година не се вршени исплати од оваа сметка. Преостанатите средства се во 

иснос од 464,799.00 денари.  

Проект 6 - „ЕРАЗМУС + Клучна акција 1 Мобилност на студенти и наставен кадар“, 2017-1-МК01-

КА103-035231. –Д1 

Од оваа сметка за моблилности за студенти во 2019 година се исплатени 129,211.00 денари. Кон 

националнта агенција во 2019 година од овој проект се вратени средства во износ од 1,398,954.00 

Проект 7 „ЕРАЗМУС + Клучна акција 1 Мобилност на студенти и наставен кадар на универзитети 

помеѓу програмски и партнерски земји“, 2017-1-МК01-КА107-035210, - Ц7 

Во 2019 година  преостанатите средства се во иснос од 388,226.00 денари, се вратени кон 

националната агенција и сметката е затворена. 

Проект 8 – Еразмус + Клучна акција 1 Високо образование помеѓу програмски држави 20181-

МК01-КА103-046848. – Е6 

За мобилности на студенти од оваа сметка се исплатени 251,125.00 денари - Е6 

Проект 9- ИПА (Increasing the supply of the qualified work-force among the labor market risk-groups in 

Macedonia) – 08 

Во 2019 година средствата во износ од 1,112,735.00 денари се вратени кон Министерството за 

финансии и сметката е затворена.  

Проект 10 - Паметен екосистем за социјални медиуми во заедничка блокчејн средина, ARTICONF 

(smART social media eCOsystems in a bloackshaiN Federated environment). – Г5 

Од оваа сметка за потребите на преоектот во 2019 година се исплатени: 387,011.00 за патни 

тошоци, 1,315,586.00 денари за договорни услуги и 50,841.00 денари за учество на семинари и 

конференции. 

Проект 11 -„Одржливо управување и третирање на Био-отпадпреку користење на методот за 

производство на био-горива“- СУМБИО. – Ф0 

Во 2019 од оваа сметка се исплатени 23,443.00 денари за патувања за учество на состаноци 

поврзани со проектот. 

Проект 12 - Интелигентен пограничен акцелератор за иновативни ИКТ стартапи (Intelligent Cross-

border accelerator for Innovative ICT- enabled start ups). – Х0 
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Во 2019 од оваа сметка се исплатени 15,500.00  денари за патувања за учество на состаноци 

поврзани со проектот и 226,688.00 денари за договорни услуги. 

Проект 13 - ЕРАЗМУС + Клучна акција 1 Високо образование помеѓу програмски држави“,  2019-1-

МК01-КА103-060000. - И4  

Сметката е отворена во 2019 година, исплати од оваа сметка не се вршени. Во 2019 пристигнати 

се средства во  износ од 5,684,598.00 денари. 

Проект 14 - „ЕРАЗМУС + Клучна акција 1 Високо образование помеѓу програмски и партнерски 

држави“,  2019-1-МК01-КА107-060023. – Ј9 

       Сметката е отворена во 2019 година, исплати од оваа сметка не се вршени. Во 2019   пристигнати 

се средства во  износ од 119,546.00 денари. 

 Вкупната добивка од проекти за 2019 година изнесува 19,843,060.00 денари 
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Проект добивка за 2019

1

Еразмус + Клучна акција 1 Мобилност на студенти и

наставен кадар на Универзитети 2015-1-МК01-КА103-

002742 - 65 65,673.00

2

Еразмус + Клучна акција 2 Стратешки партнерства во 

полето на високото образование 2015-1-МК01-КА203-

02856 57,786.00

3

Еразмус + Клучна акција 1 Мобилност на наставен 

кадар помеѓу програмски и партнерски земји 2015-1-

МК01-КА107-002805 58,572.00

4

Еразмус + Клучна акција 1 Мобилност на наставен 

кадар помеѓу програмски и партнерски земји 2016-1-

МК01-КА107-021630 43,050.00

5

Еразмус + Клучна акција 1 Мобилност на студенти и 

наставен кадар 2016-1-МК01-КА107-021611 464,799.00

6

ЕРАЗМУС + Клучна акција 1 Мобилност на студенти и 

наставен кадар“, 2017-1-МК01-КА103-035231 407,010.00

7

ЕРАЗМУС + Клучна акција 1 Мобилност на студенти и 

наставен кадар на универзитети помеѓу програмски и 

партнерски земји“, 2017-1-МК01-КА107-035210 0.00

8

Еразмус + Клучна акција 1 Високо образование помеѓу 

програмски држави 20181-МК01-КА103-046848 5,539,244.00

9

ИПА (Increasing the supply of the qualified work-force 

among the labor market risk-groups in Macedonia 0.00

10

Паметен екосистем за социјални медиуми во 

заедничка блокчејн средина, ARTICONF (smART social 

media eCOsystems in a bloackshaiN Federated 

environment) 4,530,832.00

11

-„Одржливо управување и третирање на Био-

отпадпреку користење на методот за производство на 

био-горива“- СУМБИО 1,479,606.00

12

Интелигентен пограничен акцелератор за иновативни 

ИКТ стартапи (Intelligent Cross-border accelerator for 

Innovative ICT- enabled start ups) 1,392,344.00

13

 ЕРАЗМУС + Клучна акција 1 Високо образование 

помеѓу програмски држави“,  2019-1-МК01-КА103-

060000 5,684,598.00

14

ЕРАЗМУС + Клучна акција 1 Високо образование 

помеѓу програмски и партнерски држави“,  2019-1-

МК01-КА107-060023 119,546.00

Добивка по проекти 19,843,060.00
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9 ЗАВРШНИ СОГЛЕДУВАЊА  

2019та година ја завршуваме како успешна година, како во полето на истражувачката работа, така и 

во рамки на високообразовната дејност, како основна дејност на Универзитетот.  

 

Од работата на извештајот, а и генерално од секојдневната работа на УИНТ, произлегуваат неколку 

завршни согледувања и насоки по кои треба да се постапува и работи во следниот период: 

- Зголемување на вкупниот број на наставен и соработнички кадар. За непречено одвивање и 

континуирано подобрување на наставата, неопходно е зголемување на бројот на наставно-

научниот и соработничкиот кадар. Истото, заради непречено одвивање на наставниот процес и 

подготовка на млади кадри како потенцијален иден наставно-научен кадар, но и како неопходен 

кадар за целосно конситуирање на телата и органите на универзитетско и факултетско ниво. 

- Подобрување на соодветноста на ресурсите и материјалите за учење со наставните содржини, 

обезбедување на посовремени и поквалитетни ресурси и едукативни материјали, како и алатки 

за реализација на наставата. 

- Набавување на нова литература во библиотеката или нов софтвер, за потребите на наставниот и 

научно-истражувачкиот процес  

- Подобрување на искористеноста на Еразмус мобилностите на наставниот кадар и студентите.  

- Изградба на интранет систем за собирање и чување на податоци и информации, како и 

генерирање на статистички податоци за потребите на Универзитетот.  

- Формирање и развој на алумни мрежа која ќе ги мапира и идентификува сите дипломирани 

студенти и партнерски институции на Универзитетот. 
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