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1. ВОВЕД 

Согласно член 99 од Законот за високото образование („Службен весник“ бр. 82/2018 
и 178/21), ректорот е должен да поднесува годишен извештај за својата работа и работата 
на Универзитетот до Универзитетскиот сенат, Универзитетскиот совет 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. 
Извештајот се однесува за временскиот период Mај 2021 до Mај 2022 година, односно 
првата година од мандатот на ректорот, проф. д-р Иван Бимбиловски.  

2. НОРМАТИВНО-ПРАВНО УРЕДУВАЊЕ НА ДЕЈНОСТА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ 

Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“, Охрид (во 
понатамошниот текст: УИНТ/Универзитетот) е државен универзитет основан од 
Собранието на Република С. Македонија во 2008 година. УИНТ е регистриран во 
Централниот регистар на Република С. Македонија во јули 2009. Првиот Статут на УИНТ е 
одобрен од Собранието на Република С. 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). 

- СЕДНИЦИ НА ТЕЛАТА НА УНИВЕРЗИТЕТСКО И ФАКУЛТЕТСКО НИВО 

Сенатот на УИНТ во текот на периодот мај 2021- мај 2022 година одржа вкупно 14 
седници. Во текот на својата работа Сенатот донесе вкупно 184 акти. Работата на телата на 
универзитетско и факултетско ниво не претрпе никакви промени, ниту пак имаше било 
каков застој заради пандемијата, од причина што седниците на телата и пред пандемијата 
се организираа и спроведуваа со примена на средства за далечинска комуникација.  

Ректорската управа на УИНТ во текот на периодот мај 2021- мај 2022 година одржа 
вкупно 13 седници. Во текот на својата работа Ректорската Управа донесе вкупно 174 акти.  
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Наставно – научниот совет на Факултетот за компјутерски науки и инженерство во 
текот на периодот мај 2021 – мај 2022 одржа вкупно 11 седници. Во текот на својата работа 
Наставно – научниот совет донесе вкупно 70 акти. 

Наставно – научниот совет на Факултетот за комуникациски мрежи и безбедност во 
текот на периодот мај 2021 – мај 2022 одржа вкупно 10 седници. Во текот на својата работа 
Наставно – научниот совет донесе вкупно 50 акти. 

Наставно – научниот совет на Факултетот за информатички системи, визуелизација, 
дигитална, мултимедијална и анимациска техника во текот на периодот мај 2021 – мај 2022 
одржа вкупно 13 седници. Во текот на својата работа Наставно – научниот совет донесе 
вкупно 59 акти. 

Наставно – научниот совет на Факултетот за применети информатички технологии, 
машинска интелегенција и роботика во текот на периодот мај 2021 – мај 2022 одржа вкупно 
13 седници. Во текот на својата работа Наставно – научниот совет донесе вкупно 59 акти. 
Наставно – научниот совет на Факултетот за информатички и комуникацсики науки во текот 
на периодот мај 2021 – мај 2022 одржа вкупно 8 седници. Во текот на својата работа 
Наставно – научниот совет донесе вкупно 46 акти. 

- ФОРМИРАН УНИВЕРАЗИТЕТСКИ СОВЕТ и ОДБОРИ ЗА СОРАБОТКА И ДОВЕРБА СО 
ЈАВНОСТА  

Во периодот мај 2021- мај 2022 година на Универзитетот за прв пат е формиран 
Универзитетски совет на Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол 
Павле” Охрид. Универзитетскиот совет врши надзор над извршувањето на дејноста на 
универзитетот, задачите на универзитетот, законитоста на неговото работење, 
рационалната употреба на кадровските и материјалните ресурси и врши други работи 
утврдени со актот за основање и статутот на универзитетот.   

Исто така во извештајниот период формирани се одбори за соработка и доверба со 
јавноста на сите 5 (пет) факултети во состав на Универзитетот.  

- ФОРМИРАНИ ФАКУЛТЕТСКИ СТУДЕНТСКИ СОБРАНИЈА И УНИВЕРЗИТЕТСКО 
СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ 

Во периодот мај 2021- мај 2022 година на Универзитетот е формирано 
Универзитетско студентско собрание. Универзитетското студентско собрание има одржано 
6 седници. Во текот на својата работа Универзитетското студентско собрание донесе вкупно 
23 акти. 

Исто така на факултетите при Универзитетот формирани се факултетски студентски 
собранија на: Факултетот за компјутерски науки и инженерство, Факултетот за 
комуникациски мрежи и безбедност, Факултетот за информатички системи, визуелизација, 
дигитална, мултимедијална и анимациска техника и на Факултетот за информатички и 
комуникациски науки. Во текот на својата работа факултетските студентски собранија 
донесоа вкупно 40 акти. 

Пред истек на мандатот на формираните факултетски студентски собранија и 
Универзитетско студентско собрание, во согласност со одредбите од Законот за високото 
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образование и Статутот на Универзитетот, беа спроведени студентски избори по втор пат 
со што повторно беа конституирани студентските тела.  

- ИЗБРАН СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ 

Во периодот мај 2021- мај 2022 година на предлог на Универзитетското студентско 
собрание, Универзитетскиот сенат избра Студентски правобранител, со мандат од 2 години 
(2021-2023). Студентскиот правобранител постапува по поднесок од страна на студент или 
по сопствена иницијатива доколку увидел дека е повредено право на студент од страна на 
органите на Универзитетот или друг член на академската заедница на Универзитетот. 
Органите на високообразовната установа се должни да постапат по укажувањата на 
студентскиот правобранител. За својата работа, студентскиот правобранител поднесува 
годишен извештај до Сенатот на Универзитетот. 

- ИЗБРАНИ ДЕКАНИ НА ФАКУЛТЕТИTE И ПРОРЕКТОР ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ 

Во периодот мај 2021- мај 2022 година на Факултетот за компјутерски науки и 
инженерство, Факултетот за комуникациски мрежи и безбедност, Факултетот за применети 
информатички технологии, машинска интелегенција и роботика, Факултетот за 
информатички и комуникациски науки  и Факултетет за информатички системи, 
визуелизација, дигитална, мултимедијална и анимациска техника кои до овој период 
функционираа со в.д. декани, за прв пат се избраа декани во редовна постапка, со мандат 
од 3 (три) години. 

Во март 2022 година Ректорската управа на Универзитетот изврши избор на еден 
проректор за меѓународна соработка по предлог на ректорот.  

- РАБОТА НА КОМИСИИ 

На УИНТ во периодот мај 2021- мај 2022 година континуирано работат постојани 
комисии, составени од наставен и ненаставен кадар. Комисиите вршат различни 
активности за кои се задолжени со одлуката за формирање и за својата работа донесуваат 
предлози, анализи, извештаи, нацрт-акти и сл. 

- БИЛТЕНИ 

Во извештајниот период објавени се вкупно 13 (тринеасет) изданија на 
Универзитетскиот билтен во кој се објавуваат усвоените општи акти, реферати за избори во 
звања и рецензии на учебници или учебни помагала.  

- ИМОТНО ПРАВНИ РАБОТИ  

Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид, од 
основањето во 2009 година, до денес, својата основна дејност – високо образование, ја 
изведува во седиште кое се наоѓа во недвижна ствар – зграда на Дом на армијата на 
Република Северна Македонија, на ул. Партизанска бб, 6000 Охрид, со вкупна внатрешна 
површина од 1465м2 (на КП бр.15503, КО Охрид 3, запишана во имотен лист бр. 103019) и 
земјиште запишано во имотен лист 931. Оваа недвижна ствар, и покрај фактичкото 
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владение на најголем нејзин дел, формално-правно никогаш не е доделена на користење 
на Универзитетот.  

Универзитетот во извештајниот период се обрати до Министерството за образование 
и наука, со барање за отпочнување постапка за обезбедување право на трајно користење 
на недвижна ствар за потребите на Универзитетот. По барањето сеуште се постапува. 

- ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ  

Во текот на периодот мај 2021- мај 2022 година Универзитетот воспостави систем за 
заштита на личните податоци со назначување на офицер за заштита на личните податоци, 
овластени лица кои се за пристап до личните податоци  и назначи администратори на 
информацискиот систем. Универзитетот донесе Полититка за воспоставување на систем за 
заштита на лични податоци со која се предвидува создавање на соодветен систем за 
технички и организациски мерки што Универзитетот, во својство на контролор, ги 
применува за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци и за 
оценка на нивната адекватност со видот и обемот на работните процеси што ги врши 
Универзитетот. Во насока за имплементација на Политиката за воспоставување на систем 
за заштита на лични податоци на Универзитетот донесени се општите акти со кои се 
воспоставени правилата за целосно функционирање на системот за заштита на личните 
податоци на Унивеерзитетот. 

- „АНОНИМНО ПРИЈАВИ КОРУПЦИЈА“  

Универзитетот во извештајниот период презеде неколку значајни активности во 
насока на формално уредување на прашањето за пријавување корупција, како и за 
информирање и подигнување на свеста кај студентите и вработените за механизмите кои 
ги имаат на располагање во насока на спречување корупција во високото образование.  

Подготвен е и усвоен Правилник за работа и надоместок за овластено лице за прием 
на пријави на корупција на Универзитетот и извршен е избор на овластено лице од редот 
на редовните професори на Универзитетот – проф. д-р Елена Хаџиева. Донесена е и 
Политика за спречување на корупција и Акциски план за спречување на корупција. 
Донесените акти за борба против корупција се објавени на веб страната на Универзитетот. 

Во текот на месец февруари 2022 година, Универзитетот склучи Меморандум за 
соработка со Државната комисија за спречување на корупција, со кој се уреди начинот на 
соработката, координацијата и водењето заеднички договорени активности помеѓу 
потписниците. 

 
 

3. НАСТАВНО – ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

- ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ 
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Универзитетот нуди тригодишни и четиригодишни студиски програми на прв циклус 
студии на следните факултети: 

 
Факултет за компјутерски науки и инженерство 
- Студиска програма: Компјутерски науки и инженерство, тригодишни студии, 
акредитирана со Решение од Одбор за акредитација и евалуација на високото 
образование, арх. бр. 1409-197/4 од 25.12.2018 година. 
- Студиска програма: Компјутерски науки и инженерство, четиригодишни студии, 
акредитирана со Решение од Одбор за акредитација и евалуација на високото 
образование, арх. бр. 1409-197/5 од 25.12.2018 година. 

 
Факултет за комуникациски мрежи и безбедност 
- Студиска програма: Комуникациски мрежи и безбедност, тригодишни студии, 
акредитирана со Решение од Одбор за акредитација и евалуација на високото 
образование, арх. бр. 1409-201/4 од 25.12.2018 година. 
- Студиска програма: Комуникациски мрежи и безбедност, тригодишни студии, 
акредитирана со Решение од Одбор за акредитација и евалуација на високото 
образование, арх. бр. 1409-201/5 од 25.12.2018 година. 

 
Факултет за применети информатички технологии, машинска интелигенција и роботика 
- Студиска програма: Машинска интелигенција и роботика, тригодишни студии, 
акредитирана со Решение од Одбор за акредитација и евалуација на високото 
образование, арх. бр. 1409-199/4 од 09.07.2018 година. 
- Студиска програма: Машинска интелигенција и роботика, четиригодишни студии, 
акредитирана со Решение од Одбор за акредитација и евалуација на високото 
образование, арх. бр. 1409-199/3 од 09.07.2018 година. 
- Студиска програма: Применети информатичко-комуникациски технологии „е-влада, е-
бизнис, е-култура), тригодишни студии, акредитирана со Решение од Одбор за 
акредитација и евалуација на високото образование, арх. бр. 1409-309/5 од 27.06.2019 
година. 

 
Факултет за информатички системи, визуелизација, дигитална, мултимедијална и 
анимациска техника 
- Студиска програма: Информатички системи, визуелизација, дигитална, мултимедијална и 
анимациска техника, тригодишни студии, акредитирана со Решение од Одбор за 
акредитација и евалуација на високото образование, арх. бр. 1409-202/4 од 25.06.2018 
година. 
- Студиска програма: Информатички системи, визуелизација, дигитална, мултимедијална и 
анимациска техника, четиригодишни студии, акредитирана со Решение од Одбор за 
акредитација и евалуација на високото образование, арх. бр. 1409-202/5 од 25.06.2018 
година. 

 



 
 

 

 

 

 

6 
 

Факултет за информатички и комуникациски науки 
- Студиска програма: Информациски и комуникациски системи за бизнис и менаџмент, 
четиригодишни студии, акредитирана со Решение од Одбор за акредитација и евалуација 
на високото образование, арх. бр. 1409-200/6 од 25.12.2018 година. 
 
Табеларен приказ на бројот на запишани студенти, споредбено по академски години: 
 
 

 
 
 

- ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ 

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

Факултет за применети информатички технологии, машинска интелегенција и роботика 
- Студиска програма: Информатичка и мрежна безбедност, приватност и заштита на 
податоци (од 2018 год), двегодишни студии, акредитирана со Решение од Одбор за 
акредитација и евалуација на високото образование, арх. бр. 1409-105/2 од 10.05.2018 
година. 

 
 Факултет за комуникациски мрежи и безбедност 
- Студиска програма: Информатички науки и технологии, едногодишни студии, 
акредитирана со Решение од Одбор за акредитација и евалуација на високото 
образование, арх. бр. 1409-198/5 од 25.06.2018 година. 
- Студиска програма: Информатички науки и технологии, двегодишни студии (60 ЕКТС 
кредити), акредитирана со Решение од Одбор за акредитација и евалуација на високото 
образование, арх. бр. 1409-198/4 од 25.06.2018 година.   
 

2009/         

2010

2010/      

2011
2011/          

2012

2012/           

2013

2013/          

2014

2014/          

2015

2015/         

2016

2016/           

2017

2017/         

2018

2018/          

2019

2019/          

2020

2020/          

2021

2021/         

2022

ФАКУЛТЕТ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ НАУКИ 

И ИНЖЕНЕРСТВО 25 44 34 50 41 61 66 42 39 34 46 32 35

ФАКУЛТЕТ ЗА КОМУНИКАЦИСКИ 

МРЕЖИ И БЕЗБЕДНОСТ 25 23 38 27 36 36 31 10 14 7 8 3 2

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕНЕТИ 

ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ, 

МАШИНСКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И 

РОБОТИКА 6 5 10 6 13 30 40 38 18 0 7 7 6

ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ 

СИСТЕМИ, ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА, 

ДИГИТАЛНА МУЛТИМЕДИЈАЛНА И 

АНИМАЦИСКА ТЕХНКА 19 22 18 30 31 41 27 26 26 28 10 10 10

ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И 

КОМУНИКАЦИСКИ НАУКИ 0 3 2 0 8 12 18 8 6 25 8 7 6

ВКУПНО 75 97 102 113 129 180 182 124 103 94 79 59 59

Интернационални студенти  

стипендисти 0 21 22 29 26 65 55 7 0 0 0 1 0

Студенти запишани преку конкурс 

(домашни и страски) 75 76 80 84 103 115 127 117 103 94 79 58 59
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Во академската 2020/2021 година на втор циклус студии на Универзитетот запишани се 
вкупно 6 студенти, а во наредната академска 2021/2023 година запишани се вкупно 3 
студенти. 
 
 

 
 
 

 
 
 

- НАСТАВЕН КАДАР 

Наставата на Универзитетот се реализира од страна на наставно-научен и 
соработнички кадар избран согласно одредбите од Законот за високото образование и 
Статутот на Универзитетот. Вкупниот број на домашен наставно-научен, научен и 
соработнички кадар е резимиран во табелата подолу во текстот.  

Во текот на 2021 година се изврши избор на двајца нови наставници – еден вонреден 
професор и еден доцент. На почетокот на 2022 година се изврши унапредување на две лица 
во повисоки наставно-научни звања (вонреден професор и редовен професор). Во 
извештајниот период извршен е и избор на тројца демонстратори како помошници во 
наставниот процес. По спроведените постапки и извршените избори во звања, состојбата 
со наставниот кадар во мај 2022 година е следна: 

 
Домашен академски кадар на УИНТ 

 
 

2012/ 2013 2013/2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/20172017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

Преглед на запишани студенти 

на втор циклус студии, по 

академски години 4 5 12 16 2 3 8 8 6 3
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 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 

2020 15 0 4 19 

2021 17 0 4 21 

2022 (до мај)  17 0 4 21 

  
Од податоците во табелата евидентно е зголемувањето на бројот на наставниот 

кадар, додека забележително е стагнирањето на и така малиот број 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.  

4. 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 извештајниот период Универзитетот располага со 11 (единаесет) 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) 
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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 
 

 Проект Еразмус + 2015-1-МК01-КА203-02856 -70 
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 – 31.08.2018 
Вкупен буџет на УИНТ: 46.835,00 EUR 
 

 Проект Еразмус + 2016-2-MK01-KA107-021630 – A8 
Еразмус + Клучна акција 1 Мобилност на наставен кадар помеѓу програмски и 
партнерски земји 2016 
Период за реализација: 01.06.2016 – 30.09.2017 
Вкупен буџет за УИНТ: 4120.00 EUR  

 

 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 
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Вкупен буџет за УИНТ: 114.200,00 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 
 

•    Проект Erasmus + 2020 -1-MK01-KA103-077547 
ЕРАЗМУС + Клучна акција 1 Мобилност во високо образование помеѓу програмски 
држави 2020 
Период за реализација: 01.06.2020 - 31.05.2022 
Вкупен буџет за УИНТ: 71.600 EUR 

 
Движење на приходите, расходите и добивката на УИНТ од сопствената сметка 

(графички приказ 2009-2021 година) 
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Движење на приходи од проекти – проектни сметки на УИНТ 
(графички приказ 2013 – 2021 година) 

 

 
 

 
Движење на вкупни приходи – сопствени приходи, приходи од проекти и збирно 

(графички приказ 2009 – 2021) 
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 ОБЈАВУВАЊЕ НА НАУЧНИ ТРУДОВИ 

 Кадарот активно членува во мрежи како COST, ICGEB, IEAE, Horizon 2020, Horizon 
Europe и слични интернационални мрежи на истражувачи. Истражувачката работа и 
објавувањето на научни трудови продолжува и во 2021 година. Во извештајниот период 
наставниот кадар на Универзитетот објавил вкупно 63 (шеесет и три) трудови и публикации. 

 
Вкупен број на објавени трудови (63), добиен како сума на долунаведените ставки: 

 

Трудови со IF 4 

Tруд во меѓународно списание 19 

Труд во домашно списание 3 

Труд на научен собир со меѓународен одбор 18 

Труд на домашен научен собир 2 

Стручен труд 5 

Поглавје од книга објавено во странствo 6 

Поглавје од книга објавено во земјавa 6 

Вкупно 63 

 РЕАЛИЗИРАНИ СТУДИСКИ ПОСЕТИ OД НАШИОТ НАСТАВЕН И 
СОРАБОТНИЧКИ КАДАР 1 

 Краток научно истражувачки престој на вонр. проф. д-р Атанас Христов на Epoka 
University, Тирана, Албанија, од 12.07.2021 до 27.07.2021, финансиран од 
MULTIFORESEE COST Action. Тема: Мathematical Аnalysis of Iris Recognition. 

 Краток научно истражувачки престој на вонр. проф. д-р Атанас Христов на National 
and Kapodistrian University of Athens, Грција, од 02.08.2021 до 21.08.2021, 
финансиран од BIONECA. Тема: Deep Knowledge from Cardiac Single Proton Emission 
Computed Tomography Images for Abnormality Detection. 

 Краток  научно истражувачки престој на вонр. проф. д-р Атанас Христов на University 
of Kragujevac, Србија, од 23.08.2021 до 11.09.2021, финансиран од BIONECA. Тема: 
Deep Learning in Cardiology. 

 Ангажман на проф. д-р Устијана Речкоска Шикоска како Визитинг професор на 
Florida State University (FSU), Tallahassee, Florida, САД. 

 Ангажман на проф. д-р Устијана Речкоска Шикоска како предавач гостин на 
Државниот универзитет на Флорида (FSU), Флорида, САД, зимски семестар 2021-
2022 година. 

                                                                 
1 Податоците во однос на точка 1.2, 1.3 и 1.5 се обезбедени од страна на вонр. проф. д-р Дијана 

Цапеска Богатиновска по доставени извештаи од страна на наставниот и соработнички кадар за 
реализираните студиски посети, учествата на конференции и други активности поврзани со научно-
истражувачката работа  
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 Ангажман на проф. д-р Устијана Речкоска Шикоска како Research Fellow на 
Атлантскиот универзитет на Флорида (Florida Atlantic University), Бока Ратон, 
Флорида, САД. 

 Предавање на вонр. проф. д-р Анис Сефиданоски на тема “The Potential Of Creative 
Technology: Tools For Education, Creation And Presentation Of Art”, Центар Јадро - 
Скопје, Министерство за култура на РСМ, Универзитетот за применети науки Фонтис 
од Холандија, 16.12.2021  

 Реализација на Еразмус + мобилност на доц. д-р Мерсиха Исмајлоска на Катедрата 
за компаративна книжевност, Филозофски факултет, Универзитет на Загреб во 
периодот од 21.03.2022 до 25.03.2022 (одржани серија предавања на тема 
„Раскажување за анимации“, како и средби на кои се разгледаа можностите за идни 
соработки). 

 Реализација на Еразмус+ мобилност на доц. д-р Иле димитриевски на Националната 
воена академија „Васил Левски“ во Велико Трново, Република Бугарија. Периодот 
на посетата е од 09.05.2022 до 13.05.2022.  

 Реализирана Еразмус+ мобилност на вонр. проф. д-р Атанас Христов на 
Националната воена академија „Васил Левски“ во Велико Трново, Република 
Бугарија. Периодот на посетата е од 09.05.2022 до 13.05.2022. 

 УЧЕСТВА НА КОНФЕРЕНЦИИ ОД НАСТАВЕН И СОРАБОТНИЧКИ КАДАР 

 International Scientific Conference: Migration, Identity and Economy, IMIN, 19-21 May, 
2021, Zagreb-Osijek, Croatia (online); Paper: Aleksandar Erceg and Jovanka Damoska 
Sekuloska (2021) Smart Villages-Examples from Croatia and Macedonia. 

 Ustijana Shikoska, Gordana Rechkoska: “Smart Solutions for Tourism Development, Big 
Data Analytics & Security”, TOURMAN 2021, 4th International Scientific Conference 
“Restarting Tourism, Travel and Hospitality: The Day After”, 21-23 May 2021, 
Thessaloniki, Greece, Online World Conference. 

 International Conference of Applied Sciences, Engineering and Mathematics (ICASEM 
2021), 3-5 June, 2021, Transmission of Images through Gaussian and Burst Channels using 
Fast Algorithms for Cryptocodes based on Quasigroups”, Daniela Mechkaroska, 
Aleksandra Popovska-Mitrovikj, Verica Bakeva. 

 Conference on Cyber Persistence: Theory and Practice, Center for Cyber Strategy and 
Policy (CCSP) at University of Cincinnati, USA, June 7-8, 2021 (online). Goran Shibakovski, 
"The National Cybersecurity Strategies in the Western Balkans Countries – Comparative 
Overview". 

 Научна конференција (online): Македонска книжевна архива: од ракопис до 
дигитална култура, Скопје, 29 и 30 јуни 2021 година, организирана од Институтот за 
македонска литература, “Мрежата COST (European Cooperation in Science and 
Technology /Организацијата за европска соработка во науката и технологијата) и 
нејзиното значење врз дигитализацијата на културата”, автори: д-р Мерсиха 
Исмајлоска и д-р Марија Гиревска. 
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 Семинар за ПВ симулации, Трансилваниски универзитет, Романија, 05.07.2021, д-р 
Атанас Христов. 

 EUROCALL 2021 26-27 August 2021 online, Urgent Professionalization in Online Teaching 
during COVID-19: Insights from language learners in Turkey, Poland, Republic of North 
Macedonia and Bosnia and Herzegovina; Çiler Hatipoğlu, Elżbieta Gajek, Lina 
Miloshevska, Nihada Delibegović Džanić. 

 Balkancom 2021, 20-22 September 2021, Novi sad, online, Jovan Karamachoski, Liljana 
Gavrilovska, Tendermint Performance with Large Transactions: The Healthcare System 
Scenario. 

 ETAI 2021, 23-24 September 2021, online, Jovan Karamachoski and Liljana Gavrilovska, 
“Extended Performance Evaluation of the Tendermint Protocol”. 

 Научна конференција: Предизвиците на компаративната книжевност во XXI век, 15-
16.10.2021, организирана од Катедрата за општа и компаративна книжевност при 
Филолошкиот факултет „Блаже Коенски“, Скопје, “Новата книжевност, или 
книжевноста на нашето време”, Автор: д-р Мерсиха Исмајлоска (online). 

 ETIMA 2021 - First International Conference, 19-21 October 2021; ”Artificial Bee Colony” 
ISBN 978-608-244-823-7, B. Raicevik Velkovska, S. Gelev, A. Sefidanoski, Z. Kaevic. 

 14th International Conference ICT Innovations 2022, “Analysis of Gender Differences in 
COVID-19” (д-р Расим Салкоски со студенти на магистерски студии). 

 Ustijana Rechkoska, Blagoj Shikoski: “Big Data Analytics & Security in the Concept of Smart 
Cities”, Third International Scientific Conference “Management Challenges in Covid 19 
Pandemic, Professional Responsibilities and Human Rights”, European Institute of 
Management, Law and Diplomacy Skopje, EU Institute Skopje, Paper reward for Best 3 
papers at the Conference, Skopje, 2021. 

 13th EAI International Conference on e-Infrastructure and e-Services for Developing 
Countries – EAI AFRICOMM; Zanzibar, Tanzania; December 2021 (physical presence). 
“Tools for Analytics and Cognition for Crowd Journalism Application”; N. Panukoska, 
Atanas Hristov, A. Karadimce, N. Marina, M. Sefidanoski. 

 “VR Technologies for the (post)Covid Creative Communities”, A. Sefidanoski, Vodici 2022 
- Global trends and threats related with identities, cultural heritage, environment, crea-
tive communities, tourism and sustainable local /regional development”, X International 
Conference "Ohrid-Vodici, 2022", ISBN 978-608-66817-0-8, Ohrid, 17-19 January 2022. 

 ICIST 2022, 13-16 March 2022, Kopaonik, online, Jovan Karamachoski, Liljana Gavrilovska, 
BloHeS Island Management Protocols. 

  “State of the Art in Problematic Usage of the Internet; Models, Mechanisms and 
Interventions”, The Royal Society of Medicine, London, United Kingdom 30/03/2022 to 
01/04/2022, (physical presence). Dr. Atanas Hristov. 

 FABULOUS 2022, 4-6 May 2022, Zagreb, online, Jovan Karamachoski, Liljana Gavrilovska, 
“BloHeS Consensus Mechanism – Introduction and Performance Evaluation”. 

 Ljubinka Sandjakoska and Ana Madevska Bogdanova “Activation Functions’ Impact on 
Regularization of Deep Neural Networks Application in Atomic Simulations”, 9th 
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International Conference on Informatics and Information Technologies, 5-6 May 2022, 
online. 

 "NexusLinguarum Workshop Days”. The Jerusalem College of Technology, Jerusalem, 
Israel from 23/05/2022 to 24/05/2022 (physical presence). Dr. Atanas Hristov. 

 ОДОБРЕНИ ПРОЕКТНИ ГРАНТОВИ И ПОДНЕСЕНИ ПРОЕКТНИ АПЛИКАЦИИ 

 Проект EU4EG – Европската унија за економски раст; договор потпишан на 
27.04.2022 г. 

Партнери: УИНТ (водечки аплинакт) и Prime Point (проектен партнер)  

Финансиран од GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH, ко-финансиран од ЕУ 

Одржана средба со новинарите од југо-западниот регион на 14.04.2022, со цел да се 
информираат за проектот EU4EG. линк: https://uist.edu.mk/uist-team-on-a-meeting-
with-the-media/  

 Апликација на Повик од Фонд за иновации и технолошки развој  

Проектна апликација за инструмент за поддршка: (2021); Кофинансирани грантови 
за комерцијализација на иновации 
Име на проектот: Дигитална трансформација на производството базирана на ИоТ 
Конзорциум: 
- Раде Кончар-Сервис и поправки на електрични производи ДОО-Скопје 
- Универзитетот за информатички науки и технологија, Свети Апостол Павле, Охрид 
- Smart Solutions од Битола 

 ДРУГИ АКТИВНОСТИ /НАСТАНИ ПОВРЗАНИ СО НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКА 
РАБОТА 

 Учество на доц. д-р Јованка Дамоска Секулоска како надворешен соработник во 
имплементација на меѓународен научно-истражуувачки проект “Implementation of 
Advancing Business Operations in Competitiveness Improvement (2020-2021)” 
поддржан од Економски факултет во Осијек при Универзитетот Јосип Јурај 
Штросмајер, Хрватска.  

 Истражувачки активности на проф. д-р Устијана Речкоска Шикоска на 
Меѓународниот универзитет на Флорида, Мајами, Флорида, САД. 

 Учество на доц. д-р Мерсиха Исмајлоска на јавната дебата: Solidarity, Civic Actions 
and CSOs as a tool for Social Impact во рамки на проектот Social Innovation Network, 
кој се одржа во периодот 04-08 октомври 2021 во Мадрид, Шпанија 

 Доц. д-р Горан Шибакосвски поканет гостин-предавач на настанот: Winter session for 
Generation 2021/2022 of the School of Public Policy “Mother Teresa”, во организација 
на Центарот за истражување и креирање политики – Скопје, одржан во Охрид на 
12.12.2021 година; Предавање на тема “The National Cybersecurity Policies in the 
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Western Balkans”. линк: https://crpm.org.mk/winteralumni-session-for-generation-
2021-2022/ 

 Доц д-р Горан Шибаковски, како претставник на УИНТ, учествува на настанот за 
презентирање на проектот “Roads Not Taken: Municipality of Ohrid Going Green, Smart, 
Innovative (OHRID GO), финансиран од Европската унија одржан на 02.03.2022 
година во Охрид. Линк: https://www.ohridnews.com/so-stranski-iskustva-i-vmrezhuva-
e-so-institucii-i-poedinci-e-se-razviva-ide-ata-za-realizaci-a-na-proektot-ohrid-go/. 

 Предавање на вонр. проф. д-р Анис Сефиданоски на тема “The role of IT in Arts and 
Humanities”, одржано во Национална установа-Библиотека „Григор Прличев“ Охрид 
на 11.03.2022 година. 

 Учество на доц. д-р Мерсиха Исмајлоска на обука која се одржа во Шибеник, 
Хрватска, во периодот од 15 – 18 март 2022, насловена Training Course: Social 
Innovations seen as Opportunities for better Social Impact. 

 Учество на доц. д-р Александар Карадимче во ENIS COST Action (CA20115) European 
Network on International Student Mobility in WP5: Connecting Research and Practice 
https://www.enisnetwork.com/ 

 Учество на виш лектор Лина Милошекса на Global Teachers Festival организиран од 
Macmillan education и присутво на Advancing Learning webinars. 

 Учество на виш лектор Лина Милошевска во COST action CA20137 - Making Young 
Researchers' Voices Heard for Gender Equality, а како член на комисија учество на 
вториот виртуелен состанок, одржан 27.04.2022 година. 

 Настан во рамки на проектот ICBA, каде УИНТ е организатор, “Intelligent Cross Border 
Accelerator for ICT-enabled start-ups (iCBA)” Проект Охрид Bootcamp, 22-24 јули 2021.  

 Финален настан во рамки на проектот ICBA “Intelligent Cross Border Accelerator for 
ICT-enabled start-ups (iCBA)”, Солун Грција, 16-17 септември 2021. 

 Завршен настан на проектот „Знаење, заштита и вреднување на старите урбани 
јадра“, во организација на француската асоцијација „Места и градови со 
исклучителни вредности во Франција“. 

 ОСНОВАН ЦЕНТАР ЗА ДИГИТАЛНИ УМЕТНОСТИ  

На иницијативна на доц. д-р Јане Бакрески и со одлука на Сенат, формиран е Центар 
за дигитални уметности на УИНТ. Доц. д-р Јане Бакрески беше избран за Раководител на 
овој Центар а по негов предлог беше донесена и Програма за работа на центарот.  

Во периодот мај 2021-мај 2022, Центарот за дигитални уметности активно работеше 
со студенти кои имаа интерес да ги прошират своите знаења и вештини во сферата на 
дигиталните уметности. Една од успешните приказни е соработката со компанијата 
„Writerity Inc“ од Јапонија, компанија која работи во областа на веб дизајн и реклама и има 
свое претставништво во Охрид. Некои од студентите со кои работеше ЦДУ се веќе дел од 
тимот на Writerity Inc и ја градат својата кариера како графички и моушн дизајнери.  

Центарот за дигитални уметности иницира низа активности за вмрежување и 
воспоставување партнерство со слични центри и универзитети, како и истражувачи и 

https://crpm.org.mk/winteralumni-session-for-generation-2021-2022/
https://crpm.org.mk/winteralumni-session-for-generation-2021-2022/
https://www.enisnetwork.com/
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иноватори од областа на дигиталните уметности, информатичките науки и технологии и 
креативните индустрии. Во таа насока, УИНТ потпиша меморандум за соработка со 
Центарот за дигитални уметности при Универзитетот Квазулу-Натал (УКЗН) во 
Јужноафриканска Република. УКЗН е во најдобрите 500 универзитети по Шангајската листа, 
а нивниот Центар за дигитални уметности е меѓународно признат, современ центар за 
дигитални уметности и нови медиуми, со кој се предвидува размена на професори и 
студенти, заедничка научно-истражувачка дејност итн. 

Центарот за дигитални уметности беше активно вклучен во промоција на 
Универзитетот преку проекти за унапредување на визуелниот идентитет на УИНТ, како и 
дизајн и изработка на промотивни материјали – брошури, фалери, постери, презентации, 
промотивни видеа итн.  

 СКЛУЧЕН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. 
КИРИЛ  И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ (УКИМ) И УИНТ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ ВО 
ИНИЦИЈАТИВА ЗА КРЕИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНА ИНИЦИЈАТИВА ЗА 
ОТВОРЕНА НАУКА ВО ОБЛАК 

 Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, преку својата единица – Факултетот 
за информатички науки и компјутерско инженерство, е институција членка во EOSC-
асоцијацијата (EOSC – European Open Science Cloud) и легитимен претставник на државата 
во Европскиот облак за отворена наука. По иницијатива на УКИМ, УИНТ пристапи во 
заедничко партнерство во НАЦИОНАЛНА ИНИЦИЈАТИВА ЗА ОТВОРЕНА НАУКА ВО ОБЛАК 
(NOSCI), чија цел ќе биде придонес во креирање и промоција на националната 
инфраструктура за отворена наука, која ќе претставува дел од Европскиот облак за 
отворена наука. 

5. ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ 

Универзитетот ја организира и спроведува издавачката дејност согласно усвоен 
Правилник за организирање на издавачка дејност на Универзитетот. Во извештајниот 
период Комисијата за издавачка дејност има одржано 2 (две) седници а спорведена е 
постапка за издавање на еден учебник на Факултетот за информатички и комуникациски 
науки. Учебникот е издаден во електронска форма со отворен пристап за студентите на сите 
студиски програми на факултетите на Универзитетот.  
 

Повторно е активирано научното списание Journal of UIST, кое ги обработува 
следниве теми: Communication & Network Technology, Cybersecurity, Distributed and Parallel 
Computing, Blockchain, Smart Systems & IoT, Data Science, Biomedical Engineering, Metaverse, 
Virtual and Augmented Reality, Automation & Robotics, Applied Mathematics, Business, 
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Economy, Entrepreneurship & Management,  Digital Art and New Media Art, Information Society 
& Digital Transformation. 

6. МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 

- 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, продолжена е активноста кон 
зголемување на бројот на формално воспоставени соработки, пред сè со високообразовни 
установи и институти од странство. 

Во периодот мај 2021-мај 2022 година воспоставена е соработка со следниве 
институции: 
Универзитети 

1. Паневропски универзитет Апеирон (Pan-European 
University Apeiron) од Бања Лука, Босна и Херцеговина 
(2021) 

2. Технички универзитет на Варна (Technical 
University of Varna), Бугарија (2022) 

3. Шангајски универзитет за медицина и здравствени науки 
(Shanghai University of Medicine and Health Sciences) (2022) 

4. Универзитет Квазулу-Натал (University of KwaZulu-Natal), 
Јужноафриканска Република (2022) 

5. Универзитет Махариши Маркандешвар –Мулана – Амбла 
(Maharishi Markandeshwar (Deemed to be University) 
Mullana- Ambala), Индија (2022) 

6. Универзитет Сао Каетано до Сул (Universidade de São 
Caetano do Sul – USCS), Бразил (2022) 

7. Универзитет ВИТ Бопал (VIT Bhopal University), Индија (2022) 
8. Универзитет Ел-Куед (University of El Qued), Алжир (2021) 

Бизнис и невладин сектор 

1. Writerity Inc (2021) 
2. Bintern Битола (2021) 
3. Акаунтинсајт Источна Европа (2021) 
4. Guli Youth Крушево (2021) 
5. ГрабИТ Дооел, Прилеп (2022) 
6. Great IT Nordic AB (Great IT), Малме, Шведска (2022) 
7. iSource, Битола, (2022) 
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8. Prime Point, Скопје (2022) 
 

- РЕАЛИЗИРАНИ МОБИЛНОСТИ НА СТУДЕНТИ ВО РАМКИ НА ЕРАЗМУС ПРОГРАМАТА 

Универзитетот за информатички науки и технологии “Св. Апостол Павле” ја доби 
Еразмус Повелбата за високо образование 2021-2027 доделена од страна на Европската 
Комисија со што ја продолжува работата во рамки на Еразмус програмата. 

Во рамки на Еразмус КА103  програмата се реализирани активности согласно клучната 
акција во насока на мобилност на студенти, наставен кадар и администрација. Воедно со 
цел на проширување на опсегот на мобилности во странски универсзитети склучени се 
Еразмус меѓуинституционални договори во извештајниот период и тоа: 

 
2021 (од мај) 

 University of Kragujevac, Serbia 

 Iskenderun Technical University, Turkey 

 Izmir Bakcaray University, Turkey 

2022 (до мај) 

 Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Turkey 

 Antalya Bilim University, Turkey 

 Faculty of Humanities and Social Science Zagreb 

 Rszeszow University Poland 

 Gazi University Ankara 

 Istrian University of Applied Science Pula, 

 Higher Vocational College Slovenj Gradec, Slovenia. 

 Во извештајниот период се реализирани 5 (пет) мобилности за наставен кадар 
согласно одредените места во Договорот за Еразмус КА 103 проект број 2020-1-MK01-
KA103-077547, на следниве универзитети: Национален воен универзитет „Васил Левски“, 
Велико Трново, Бугарија; Универзитет „Јосип Јурај Штросмајер“ - Економски факултет, 
Осијек, Хрватска; Филозофски факултет, Загреб, Хрватска и на Универзитетот Гази, Анкара, 
Турција. Исто така се реализирани  5 (пет) Еразмус мобилности за обука на 
административен кадар и тоа на следниве универзитетит: Универзитетот Истиније од 
Истанбул, Турција, Универзитет Приморска во Копер, Словенија и Универзитетот 
Фредерико Втори од Неапол, Италија. 

 Реализирани се 7 (седум) студентски мобилности во рамки на наведениот проект за 
извештајниот период и тоа во Романија, Португалија, Полска, Словенија. Реализирани се 
влезни мобилности за обука на административен кадар и тоа 8 (осум) мобилности од 
Национален воен универзитет „Васил Левски“, Велико Трново, Бугарија, 1 (една) мобилност 
од Универзитетот Кутахја Думлупинар од Турција, и 1 (една) мобилност од Загрепскиот 
универзитет за применети науки. Исто така се реализирани влезни студенстки мобилности 
за студирање и тоа од Универзитетот во Приморска, Копер, Словенија, Загрепскиот 
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универзитет за применети науки, Загреб, Хрватска и  Универзитетот „Крал Хуан Карлос“ од 
Мадрид, Шпанија. 

7. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА СПРОВЕДЕНИ АКТИВНОСТИ 

- ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА БУЏЕТСКА СМЕТКА  

Финансискиот извештај за буџетската сметка на Универзитетот го покажува 
искористувањето и трошењето на средствата одобрени од буџетот на РМ по ставки и 
подставки, годишно и квартално, со преглед на искористеност на буџетот во проценти и 
споредба на трошоците за 2020 и 2021 година. Завршната сметка на УИНТ е во согласност 
со информациите во финансискиот извештај за 2021 година. 

 

 Ставка 40 - Плати и надоместоци – одобрен буџет 19,000,000 денари, искористен 
17,617,377; искористеност во % 93 
 

401 Плати- одобрен буџет 13,500,000 искористен 12,684,479 - искористеност на буџетот во 
% 94 
402 Придонеси за социјално осигурување – одобрен буџет 5,500,000 – искористен 4,932,898 
– во % 90 
Во Универзитетот заклучно со декември 2021 година вработени се 38 лица, од кои 3 
редовни професори, 4 вонредни професори, 9 доценти, 3 асистенти, 1 лектор, 1 стручен 
соработник- лаборант, 14 лица во администрацијата на Универзитетот и 3 лица во техничка 
служба. 
 

 Ставка 42 - Стоки и услуги - буџет 10,880,000 денари, искористен 3,194,259:  
Искористеност на буџетот во % 29 
 

- Подставка 420 - Патни и дневни расходи-  буџет 300,000; реализација 0.00; 
Искористеност на буџетот во % 0 – програма 46 
 Буџет на оваа ставка изнесуваше 300,000 денари. Средства од оваа ставка не беа 
користени. 
- Подставка 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт –  буџет 1,600,000; 
реализација 1,509,828; искористеност на буџетот во % 94 
Исплатени трошоци за електрична енергија, за ѓубретарина и радиодифузна такса. 
Трошоците за пошта се искористени за пратки во земјата. Во долунаведената табела се 
прикажани вкупните трошоци за комунални услуги за 2021 година. Трошоците за телефон 
и интернет се исплаќани по склучен договор на две години по претходно објавен тендер за 
избор на најповолен понудувач. 
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КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦУЈА И 
ТРАНСПОРТ 1,509,828.00 

421110 Електрична енергија 927,801.00 

421120 Водовод и канализација 9,333.00 

421130 Ѓубретарина 80,739.00 

421310 Пошта 25,818.00 

421320 Телефон и телефакс 182.301.00 

421390 Други трошоци за комуникација (интернет) 187,764.00 

421410 Горива и масла  96,072.00 

 

- Подставка 423 - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки – буџет 620,000.00; 
реализација 368,725.00; искористеност на буџетот во % 59 
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  ДР. М-ЛИ  ЗА 
ПОПРАВКИ 368,725,00 

423110 Канцелариски материјали 43,233.00 

423190 Други административни материјали  147,468.00 

423210 Материјали за АОП 
       

129,732.00 

423410 Прехранбени продукти 4,959.00 

423710 Средства за хигиена 19,509.00 

 
- Подставка 424 - Поправки и тековно одржување – буџет 400,000,00; реализација 34,760.00; 
искористеност на буџетот во % 9. Од оваа ставка се исплаќани трошоците за поправка и 
одржување на инвентарот на универзитетот. 
- Подставка 425 - Договорни Услуги – буџет 7,400,000.00; реализација 1,220,392.00; 
искористеност на буџетот во % 16 

 Од ставка 425 -Договорни услуги се врши исплатата на хонорарите на визитинг 
професорите ангажирани од други универзитети од РМ, 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 
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од наставниот кадар на УИНТ. На оваа ставка во 2021 има ниска реализација бидејќи 
не беа ангажирани и исплаќани наставници од странство. 

- Подставка 425 - Договорни Услуги – буџет 103,744.00 денари; реализација 103,744.00; 
искористенотст на буџетот во % 100 -  програма 71 (Наука) финансирање на научни трудови 
објавени од страна на вработени во УИНТ во списанија со импакт фактор. Средствата се 
доделени од страна на МОН - сектор наука.  
- Подставка 426 - Други тековни расходи – буџет 560,000.00; реализација 60,554.00; 
искористеност во % 11. Од оваа ставка се исплатени трошоци за испата на објавување на 
огласи за вработување во дневен печат. 
- Подставка 464 – разни трансфери буџет 200,000.00; реализација 60,000.00.  
Исплата на еднократна помош за вработен (смрт на член на семејство).  
 
Капитални расходи - буџет 600,000.00; реализација 205,510.00; искористеност во % 34 
Во 2021 година за капитални расходи првичниот буџет изнесуваше 2.200,000.00 денари, од 
кои 2,000,000 ден беа доделени за градежни објекти. Бидејќи УИНТ не располага со згради 
и овие пари не можеа да се користат, со првиот ребаланс овие средства се одземени. На 
ставката за купување на опрема и машини од првичниот буџет од 200,000 денари, 
додадени се средства и вкупниот буџет изнесуваше 600,000 денари. Набавен е сервер во 
износ од 205,510.00 денари. 

Вкупен буџет за 2021 -  30,680,000.00 денари– искористеност 21,077,146.00 - 69 % 
програма 46 

Расходи во износ од 103,744.00 денари од програма 71  
Вкупно расходи за 2021 - 21,180,890.00 денари 
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Универзитет за информатички науки и  технологии -Охрид

финансиски извештај 603 - 2021 година

Конто Опис Расходи Приходи

741

741112 ПРИХОДИ ОД МОН програма 46 21,180,890.00

40 ПЛАТИ 17,617,377.00

401 Основни плати и надоместоци 12,684,479.00

402 Придонеси за социјално осигурување 4,932,898.00

420 ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ 0.00

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 0.00

420230 Странство - сместување 0.00

421 КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦУЈА И ТРАНСПОРТ 1,509,828.00

421110 Електрична енергија 927,801.00

421120 Водовод и канализација 9,333.00

421130 Ѓубретарина 80,739.00

421190 Други комунални (радио дифузна такса) 0.00

421310 Пошта 25,818.00

421320 Телефон и телефакс 182,301.00

421390 Други трошоци за комуникација (интернет) 187,764.00

421410 Горива и масла 96,072.00

423 СИТЕН  ИНВЕНТАР, АЛАТ И  ДР. М-ЛИ  ЗА ПОПРАВКИ 368,725.00

423110 Канцелариски материјали 43,233

423190 Други административни материјали 147,468

423210 Материјали за АОП 129,732

423410 Прехранбени продукти 4,959

423710 Средства за хигиена 19,509

423720 Материјали за разни поправки 23,824

423910 Други материјали за специјална намена 0

424 ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ 34,760.00

424110 Поправка и одржување на лесни возила 0.00

424210 Одржување на згради 34,760.00

424220 Услуги за обезбедување на објекти 0.00

424420 Одржување хардвер, софтвер 0.00

424440 Поправка и одржување на друга опрема 0.00

425 ДОГОВОРНИ    УСЛУГИ 1,220,392.00

425110 Изнајмување на простор 809,900.00

425310 правни услуги 0.00

425910 преведувачи 0.00

425990 Други договорни услуги 410,492.00

426 ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ 60,554.00

426110 Членарини во меѓународни организации 0.00

426210 Репрезентација 0.00

426310 Семинари и конференции 0.00

426410 Објавување на огласи 60,554.00

426990 Други оперативни расходи 0.00

464 ТАЗНИ ТРАНСФЕРИ 60,000.00

464990 други трансфери 60,000.00

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 205,510.00

480140 Купување на информатичка опрема 205,510.00

483110 Купување на канцелариски мебел 0.00

485230 Компјутерски софтвер 0.00

486110 Купување возила 0.00

ВКУПНО 21,077,146.00 21,077,146.00

71-425 Договорни услуги 103,744

вкупно од програма 71 103,744

Вкупно од програма 46 и 71 21,180,890.00

Конто

расходприход
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- ФИНАНСКИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА СОПСТВЕНА СМЕТКА  
 

Финансискиот извештај за сопствената сметка на Универзитетот ги прикажува 
приходите, искористувањето и трошењето на истите во текот на 2021 година по ставки и 
поставки, годишно и квартално. Завршната сметка на УИНТ е во согласност со 
информациите во финансискиот извештај за 2021 година. 

1. 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 
семестрална партиципација во висина од 100 евра во денарска противвредност. Студентите 
плаќаат 500 денари за манипулативни трошоци, 800 денари за компјутерска опрема и 
мрежа, 250 денари солидарен фонд, 500 упис на семестар и 250 книжен фонд, 150 денари 
за студентски парламент. 

Во 2021 летен семестар по барање на студентите, поради одржувањето на онлајн 
настава и ковид пандемијата, трошоците при упис во семестарот во износ од 800 денари за 
компјутерска опрема и мрежа беа укинати. Останатите трошоци за упис на семестар се 
плаќаа во цел износ. 
 
Универзитетот во 2021 оствари приходи по следните основи: 
 
Такси за дипломи                                                              251,500.00 
Такси за запишување                            2,948,734.00 
Такси за испити                                                                   121,130.00                                
Други образовни такси                                         2,184,551.00 
Студентски парламент                                                        41,050.00 
Други самофинансирачки приходи                                 17,526.00 
Такси за запишување втор циклус                                   74,040.00 
Други образовни такси втор циклус                                  4,680.00 
Студентски парламент втор циклус                                      300.00 
Салдо од претходна година                                         5,354,566.00 
_____________________________________________________ 
                   Вкупно приходи                                         10,998,077.00 
 

2. Расходи во 2021 година – 9,605,989.00 денари 

- Ставка 40 - Плати и надоместоци - 2,844,719.00 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.  

- 420 -  Патни и дневни расходи - 14,266.00 денари. Од оваа ставка се исплатени 
трошоци за патни и дневни расходи за службени патувања во земјата и странство 
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- 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт –  16,863.00 денари 
 Исплатени се и трошоци, регистрација на моторни возила и регистрација на домејн 

на универзитетот.   
 - 423 - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки – 21,174.00 денари 
Ставката 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. Набавен е и билтен за финансиско работење. 

 - 424 - Поправки и тековно одржување – 31,520.00 денари. Сервис за возилата на 
Универзитетот, ПП апарати (противпожарни апарати редовно законско одржување) 

 - 425 - Договорни услуги – 5,892,895.00 денари. Трошоците за изнајмување на 
канцеларијата во Скопје, трошоци за електрична енергија и други трошоци поврзани со 
изнајмувањето 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, такси, адвокатски услуги, нострификација на 
дипломи од странски студенти. Осигурување при регистрација на возилата се исплаќа од 
оваа ставка. 

Во 2021 од договорни услуги за потребите на проектот ИЦБА (iCBA), согласно 
барањата на донаторите и правилата на проектот, исплатени се 1,200,480.00 денари. Овие 
средства во текот на 2022 ќе бидат вратени од проектот на сопствената сметка на проектот. 

 - 426 - Други тековни расходи – 472,173.00 денари. Трошоци за објавување на огласи 
во дневни весници, учества на семинари за вработените, трошоци за завршна сметка на 
УИНТ, и данок на добивка за непризнаени расходи (396,378 денари)  

 - 480 - Купување друга опрема -312,419,00 денари. Купување на лимени ормари за 
чување на документи (89,679 денари), рутери (14,305 денари) и лиценци (208,435 денари) 

 
 

Краток табеларен преглед: 
 

Пренесени 
приходи од 2020 

Приходи 
остварени во 
2021 година 

Расходи  Добивка 

5,354,566.00 5,643,511.00 9,605,989.00 1,392,088.00 
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Универзитет за информатички науки и  технологии -Охрид

финансов извештај 788 - 2021 година

Конто Опис Расходи Приходи Добивка

723011 Такси за дипломи 251,500.00

723012 Такси за запишување 2,948,734.00

723013 Такси за испити 121,130.00

723019 Други образовни такси 2,184,551.00

72301901 Студентски парламент 41,050.00

723219 Други самофинансирачки приходи 17,526.00

72301202 Такси за запишување втор циклус 74,040.00

72301902 други образовни такси втор циклус 4,680.00

723019022 Студентски парламент втор циклус 300.00

723012022 Салдо од претходна година 5,354,566.00

40 ПЛАТИ 2,844,719.00

401 Основни плати 2,048,232.00

402 Придонеси за социјално осигурување 796,487.00

420 ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ 14,226.00

420120 Патување  -патни расходи 14,226.00

420130 Патување  -сместување 0.00

421 КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦУЈА И ТРАНСПОРТ 16,863.00

421110 Електрична енергија 0.00

421310 Пошта 192.00

421320 Телефон и телефакс 0.00

421390 Други трошоци за комуникација 8,521.00

421410 Горива и масла 0.00

421420 Регистрација на моторни возила 8,150.00

421430 Транспорт на стоки 0.00

423 СИТЕН  ИНВЕНТАР, АЛАТ И  ДР. М-ЛИ  ЗА ПОПРАВКИ 21,174.00

423110 Канцелариски материјали 0.00

423320 обувки 0.00

423120 Списанија за вработени 12,990.00

423320 обувки 0.00

423410 Прехрамбени артикли 289.00

423901 Медицински материјали 0.00

423720 материјали за поправки 0.00

423810 Ситен инвентар 7,895.00

423910 Други материјали за специјална намена 0.00

423990 Други материјали 0.00

424 ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ 31,520.00

424110 Поправки и сервисирање на возила 12,876.00

424210 Одржување на згради 0.00

424220 Услуги за обезбедување 0.00

424230 Дезинфекција, дезинсекција, дератизација 0.00

424420 Поправка и одржување на хардвер и софвер опрема 0.00

424440 Одржување друга опрема 18,644.00

425 ДОГОВОРНИ    УСЛУГИ 5,892,895.00

425110 Изнајмување канцеларии 194,137.00

425190 Изнајмување опрема 0.00

425260 Осигурување на моторни возила 11,089.00

425310 Правни услуги 14,425.00

425330 Судски преведувачи 1,300.00

425360 Судски такси 0.00

425490 Др. Здравствени услуги 0.00

425720 Услуги за развој на наставен процес (акредитација) 0.00

425790 Други образовни услуги 19,500.00

425910 Преведувачи 0.00

425990 Други договорни услуги 5,652,444.00

426 ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ 472,173.00

426120 Членарини во домашни организации 0.00

426210 Репрезентација 0.00

426310 Семинари и конференции 63,007.00

426410 Објавување огласи 11,328.00

426990 Други оперативни расходи (Данок од добивка 396,378.00

4269901 Други тековни расходи 0.00

4269902 Други расходи камати и провизија 1,460.00

465 РАЗНИ ТРАНСФЕРИ 0.00

465130 Трошоци по изршни исправи 0.00

481 КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ 312,419.00

480110 купување на  опрема 89,679.00

480140 купување на информатичка и видио опрема 14,305.00

485230 компјутерски софтвер - лиценци 208,435.00

ВКУПНО 9,605,989.00 10,998,077.00 1,392,088.00

расход
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-  ФИНАНСКИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОЕКТНИ СМЕТКИ  

Универзитетот за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ – Охрид 
во 2021 година располага со 11 активни трезорски сметки за грантовите кои беа добиени 
за поединечните проекти. 
Проект 1 - Еразмус + Клучна акција 2 Стратешки партнерства во полето на високото 
образование 2015-1-МК01-КА203-02856. -70 
Сметката е отворена во септември 2015 година. На оваа сметка во 2021 година не се 
исплаќани средства. Салдото изнесува 57,786,00 денари. 
Проект 2 - Еразмус + Клучна акција 1 Мобилност на наставен кадар помеѓу програмски и 
партнерски земји 2016-1-МК01-КА107-021630. - А8 
Сметката е отворена во 2016 година и активирана по потпишувањето на договорот во 2017 
година.  Во 2020 година извршени се исплати од 43,050.00 денари. По искористувањето на 
средствата проектната сметка е затворена.  
Проект 3 - 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 2021 година се вршени исплати за учество на семинари и 
конференции во износ од 62, 776 денари. Преостанатите се 402,023 денари на оваа сметка.  
Проект 4 - Еразмус + Клучна акција 1 Мобилност на студенти и наставен кадар“, 2017-1-
МК01-КА103-035231. - Д1 
Од оваа сметка за моблилности за студенти св 2020 година не се вршени исплати. Салдото 
на сметката изнесува 407,010.00 денари. 
Проект 5 - Еразмус + Клучна акција 1 Високо образование помеѓу програмски држави 
20181-МК01-КА103-046848. -Е6 
Проектот е завршен и дел од средствата согласно правилата на Еразмус проектите се 
вратени кон Националната агенција (5,502,634 денари). 30,522.00 денари остануваат на 
донаторската сметка на универзитетот која беше отворена за потребите на овој проект. 
Проект 6 - 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 2021 година се исплатени: 40,000.00 денари 
за патни тошоци за конференција од проектот одржана во Танзанија, каде што учествување 
претставник од проектот, и 2,550,138.00 денари за договорни услуги.   
Проект 7 - Одржливо управување и третирање на Био-отпадпреку користење на методот за 
производство на био-горива - СУМБИО. - Ф0 
Во 2021 од оваа сметка не се вршени исплати поврзани со проектот.  
Проект 8 - Интелигентен пограничен акцелератор за иновативни ИКТ стартапи (Intelligent 
Cross-border accelerator for Innovative ICT- enabled start ups). -Х0 
Во 2021 од оваа сметка се исплатени 397,447.00 денари за патни расходи (состанок одржан 
во Солун со партнерите на проектот, сместување и превоз (120.065 денари), конференција 
одржана во Охрид (277,382 денари) и 21,000 денари за изнајмување на опрема и 
1,899,484.00 денари за договорни услуги. 
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Проект 9 - 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 во 2021 се извршени од 
ставката 464110 – стипендии за студенти во износ од 52,846,00 денари. 
Проект 10 - 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 2021 година. 
Салдото на сметката изнесува 119,546.00 денари. 
Проект 11 - Еразмус + Клучна акција 1 Мобилност во високо образование помеѓу 
програмски држави,2020-1-МК01-КА103-077547. - К3 
Во 2021 од оваа сметка се исплатени 120,000.00 денари за патни расходи (мобилности за 
административен кадар), и 669,522.00 денари стипендии – мобилности за студенти. 

 
Расход           Приход       Добивка 

 
              

8. АКТИВНОСТИ ВО ДОМЕНОТ НА ПРИМЕНА НА ИНФОРМАТИЧКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ  

По однос на активности поврзани со измени во машинската и програмската опрема и 
активности во врска со комуникациската инфраструктура и опрема и нивна надградба, во 
извештајниот период, нема некои позначајни промени. Извршена е набавка на 
дополнително потребни рутери кои се монтирани и ставени во употреба, а во насока на 
подобрување на внатрешната интернет конекција на универзитетот.  

Постапките за јавни набавки за периодот од мај 2021 до мај 2022 година се 
спроведувани согласно Финансискиот план бр. 05-677/1 од 23.12.2020 година и Годишниот 
план за јавни набавки бр. 05-77/1 од 28.01.2021 година и Финансискиот план бр. 05-1019/1 
од 28.12.2021 година и Годишниот план за јавни набавки бр. 05-81/1 од 27.01.2022 година. 
За овој временски период во годишните планови за јавни набавки предвидени се вкупно 
10 (десет) постапки. Од предвидените постапки спроведени се 8 (осум) постапки, што 
претставува 80% на реализација на предвидените постапки согласно планот за јавни 
набавки. Вкупно, од предвидени 1.626.355,00 денари за сите постапки (збирно за стоки и 
услуги) преку склучени договори искористени се 1.139.850,5 денари, или 70% на 
реализираност на средствата.  

11,358,897.00 21,336,319.00 9,977,422.00
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9. ЦЕНТАР ЗА КАРИЕРА 

Имајќи ја предвид законската обврска за основање на овој Центар, Сенатот во 
извештајниот период донесе Одлука за основање на Центар за кариера и алумни клуб на 
УИНТ. Универзитетот донесе и Правилник за уредување на работата на Центарот за кариера 
и алумни клуб на УИНТ а врз основа на правилникот, во интерна постапка, избран е и 
Раководител на Центарот за кариера и алумни клуб – Јасмина Андоновска. 

Преку активностите на Центарот се обезбедува согледување на потребите на пазарот 
на труд и креирање соодветни програми за едукација и обука; Информирање на 
работодавачите за расположливиот стручен кадар едуциран на Универзитетот; Креирање 
база на податоци за деловните субјекти и воспоставување перманентна двонасочна 
комуникација за динамично следење и разрешување на проблемите; Организирање 
промоциски предавања, семинари, работилници и слично.  

10. СОРАБОТКА СО СТОПАНСКИ И НЕСТОПАНСКИ СЕКТОР 

- Официјална посета на ЛТХ Леарница Охрид – Ректор Иван Бимбиловски, в.д. Декан 
Александар Карадимче, в.д. Декан Горан Шибаковски, мaj 2021. Средба со раководството 
и дискусија за соработка на Универзитет и компанијата со организирање на стручни посети, 
пракси и понатамошно унапредување на соработката. 

- Техничка посета на ЛТХ Леарница Охрид – в.д. Декан Александар Карадимче, и м-р 
Наум Тунтев, 02.06.2021. Запознавање со начинот и динамиката на производните 
капацитети на компанијата. Разгледување на можности за ангажирање на студените на 
работа на практични проблеми и подобрување на студиската програма на АИТМИР со цел 
да се одговори на предизвиците за автоматизација на процесите во индустријата. 

- Официјална посета на претставници од Нетцетера на УИНТ, Декан Александар 
Карадимче, 18.11.2021. Договорени активности кои се реализираа во текот на академската 
2021/22 година. 

- Техничка посета на ODW-ELEKTRIK Macedonia – Ректор Иван Бимбиловски, Декан 
Александар Карадимче, д-р Анис Сефиданоски, 16.02.2022. Средба со раководството на 
компанијата и запознавање со начинот и динамиката на производните капацитети на 
компанијата. Универзитетот ќе направи напори да се обезбедат знаења и иновации кои ќе 
го поддржат процесот на автоматизација на сите производни линии. Иницирана е пролетна 
програма за практикантска работа за нашите студенти во 2022 година. 



 
 

 

 

 

 

30 
 

11. СВЕЧЕНОСТИ И ДРУГИ НАСТАНИ  

- Прв академски час во академската 2021/2022 година, организиран онлајн, со 
свечени обраќања на Ректорот, дел од наставниот кадар на Универзитетот, надворешни 
наставници и аумни на УИНТ кои своето образование или работно искуство го продолжиле 
во странство  

- Одбележување на 11 Февруари, Интернационалниот ден на жените и девојчињата 
во науката (со изработена статија за umno.mk) 

- Startup Weekend Ohrid, 15-17 април 2022 - глобален настан/хакатон кој има за цел 
да ги потикне младите професионалци, фриленсери и стартап ентузијасти на една локација 
да оформат тим со кој ќе развијат бизнис идеја од концепт до прототип во рамки на 54 часа 
односно еден викенд. Како ментори од редот на наставниците на УИНТ учествуваа доц. д-
р Јованка Дамоска Секулоска и доц. д-р Александар Карадимче. Победник на настанот 
односно 1ва награда освои тимот на Advices.mk во кој учествуваше и еден студент на УИНТ, 
Јован Илиовски. 
 
 
 
 
 

 Ректор 

Проф. д-р Иван Бимбиловски 

 

 

 

 


