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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
 

Врз основа на член 54 став 3 и член 57 став 1 алинеја 7 од Законот за научно – 
истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија” бр.46/08 и 103/08), 
министерот за образование и наука донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ВОДЕЊЕ БАЗИ НА ПОДАТОЦИ 

ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ 
 

I. Општи одредби 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот и постапката за водење бази на податоци за 

научно-истражувачката дејност. 
 

Член 2 
Субјекти кои вршат научно-истражувачка дејност за кои се водат бази на податоци се:  
- државен универзитет; 
- приватен универзитет; 
- МАНУ; 
- самостојна државна високообразовна установа; 
- самостојна приватна високообразовна установа; 
- јавна научна установа; 
- мешовита научна установа; 
- приватна научна установа, и 
- самостоен истражувач. 
 

Член 3 
Базите на податоци за научно-истражувачката дејност се водат електронски. 
 

II. Бази на податоци за научно-истражувачките установи 
 

Член 4 
Базите на податоци за научно-истражувачките установи се водат во националниот 

информационен систем за научно-истражувачка дејност.  
Податоците за научно-истражувачките установи се внесуваат од страна на установите 

директно во електронската база. 
Установите ги доставуваат податоците до одговорното лице, кое ги верификува и го 

потврдува внесот во базата со што записот станува активен. 
 

Член 5 
Базите на податоци за научно-истражувачките установи содржат:  
- основни податоци за научно-истражувачката установа: назив на установата, статус на 

установата, адреса, телефон, број на вработени, основни подрачја, полиња и области на 
дејноста на установата и др. 

- организационата поставеност на установата: назив и вид на единиците во состав, 
основни подрачја, полиња и области на дејноста на единицата во состав. 
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Член 6 
Внесувањето на податоците во базите на податоци за научно-истражувачките установи 

се врши согласно Класификацијата на научни области, полиња и гранки на истражување  
усогласена со стандардите на OECD и UNESKO, која е дадена во прилог на овој 
правилник и e негов составен дел. 

 
Член 7 

Податоците што се внесуваат во базата на податоци за научно-истражувачките 
установи се заштитени од неовластен пристап согласно со прописите за податоците во 
електронски облик.  

 
Член 8 

Измена и бришење на внесените податоци се врши по поднесено барање од страна на 
установата. 

 
II. Бази на податоци за научните истражувачи 

 
Член 9 

Научниот стражувач добива лозинка за влез во базата на податоци за научните 
истражувачи и  ги внесува податоците. Одговорното лице го верификува и го потврдува 
внесот во базата со што записот станува активен. 

 
Член 10 

Базите на податоци за научните истражувачи содржат:  
- лични податоци; 
- податоци за образованието; 
- податоци за вработувањето; 
-  податоци за познавањето на странски јазици и  
- податоци за научно-истражувачкиот интерес. 
 

Член 11 
Внесувањето на податоците во базите на податоци за научните истражувачи се врши 

согласно Класификацијата на научни области, полиња и гранки на истражување  
усогласена со стандардите на OECD и UNESKO од член 6 на овој правилник. 

 
Член 12 

Критериуми за упис на научните истражувачи во базите на податоци: 
- вработен во научно-истражувачка установа или да има статус на самостоен 

истражувач, 
- обавува научно-истражувачка дејност, 
- да има минимум високо образование и 
- познавање на еден светски јазик. 
 

Член 13 
 Во еден електронски запис може да се внесат податоци само за еден научен 

истражувач. 
Приказот на внесените податоци во базата на податоци за научните истражувачи е 

одобрен од страна на научниот истражувач. 
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Податоци што се внесуваат во базата на податоци за научните истражувачи се 
заштитени од неовластен пристап согласно со прописите за податоците во електронски 
облик.  

Член 14 
Измена и бришење на внесените податоци се врши по барање на научниот истражувач. 
     

IV. Бази на податоци за   научно-истражувачки  
програми и проекти (домашни и меѓународни) 

 
Член 15 

Базите на податоци за научно-истражувачките програми и проекти (домашни и 
меѓународни) се водат по електронски пат од постоечките информации за одобрените 
домашни и меѓународни програми и проекти кои што Министерството за образование и 
наука ги финансира и поддржува. 

 
Член 16 

Базите на податоци за научно-истражувачките програми и проекти (домашни и 
меѓународни) содржат:  

- податоци за програмата: наслов на програмата во рамките на која се реализираат 
проекти (национална програма, билатерална и мултилатерална соработка, Рамковна 
програма, IAEA, UNESKO, EUREKА,  и др);  

- податоци за проектот: наслов на проектот; тип на проектот (домашен, меѓународен);  
- вид на истражување (фундаментално, применето, развојно или комбинација);  
- подрачје, поле и област (дисциплина) на предметот на истражувањето;  
- субјект одговорен за реализација на проектот;  
- други субјекти учесници во реализацијата на проектот;  
- главен истражувач; 
- времетраење на проектот;  
- престои во земјата и во странство во рамките на реализацијата на проектот и  
- финансирање на проектот. 
 

V. Бази на податоци за библиографиите  
на научните истражувачи 

 
Член 17 

Базите на податоци за библиографиите на научните истражувачи (книги, статии, објавени 
трудови, проекти, магистерски трудови, докторски дисертации и друг вид објавени 
документи) се водат во националниот взаемен библиотечно-информациски систем 
COBISS.MK (во понатамошниот текст: базата COBISS.MK).  

Внесените библиографски податоци на научните истражувачи во базата COBISS.MK се 
во директна врска со националниот информационен систем за научно-истражувачка 
дејност. 

 
VI. Ажурирање на базите на податоци  
за научно-истражувачката дејност 

 
Член  18 

Базите на податоци за научно-истражувачката дејност се ажурираат  континуирано. 
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Член 19 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за 

водењето на евиденцијата на работниците кои вршат научно-истражувачка дејност 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.55/01 и 66/01). 

 
Член 20 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

 
 Бр. 19-2687/1   

13 април 2010 година                              Министер,  
   Скопје                                     Никола Тодоров, с.р. 
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