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 Врз основа на член 110, став (1), точка 
13 од Законот за високото образование (Сл. 
весник на РМ бр. 82/2018) и член 62 од 
Статутот на Факултетот за ветеринарна 
медицина во Скопје (Универзитетски 
гласник бр. 460 од 18 октомври 2019 година), 
по предлог на Работната група, Наставно-
научниот совет на Факултетот, на седницата 
одржана на 31.3.2020 година, ја донесе 
следнава 
 

О Д Л У К А  
за изменување и дополнување на  

Одлуката за утврдување на платите и 
надоместоците на вработените  

на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ 
во Скопје – Факултет за ветеринарна 

медицина – Скопје 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се врши изменување 

и дополнување на Одлуката за утврдување на 
платите и надоместоците на вработените на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје – Факултет за ветеринарна медицина 
– Скопје, објавена во Универзитетски 
гласник бр. 190 од 23 декември 2011 година.  

 
Член 2 

 Во член 1, став 1, по зборот 
„медицина“ се брише зборот „во“ и се додава 
интерпункцискиот знак „-“. 
 

Член 3 
Во член 4 , став 3, во алинеите 1 и 2, 

по зборот „Република“ се додава зборот 
„Северна“. 
 

Член 4 
 По членот 8, по насловот „Мерила и 
критериуми за остварување основна плата“, 
поднасловот и членот 9 се менуваат и гласат:  
„Лица избрани во наставно-научни, научни 
и соработнички звања 
 Основната плата на лицата избрани 
во наставно-научни, научни и соработнички 
звања, по одделни работни места, со полно 
работно време, се остварува според 
учеството во извршувањето на работи 
поврзани со наставата, науката и 
применувачката дејност.“ 
 

Член 5 
 Во членот 10, став 1, зборовите „на 
наставниците“ се заменуваат со зборовите 
„лицата избрани во наставно-научни звања“. 

 
Член 6 

 Во членот 11, став 1, по зборот „на“ се 
додаваат зборовите „лицата избрани во 
научни и соработнички звања“, а зборот 
„соработниците“ се брише. 

 
Член 7 

 Во членот 12, став 1, алинеите 2 и 3 се 
заменуваат со нови алинеи кои гласат:  
„-  издигнување на научен подмладок; 
 -  учество во работата на 

организационите единици“. 
 

Член 8 
 Членот 13 се менува и гласи:  
 „Доколку лицето избрано во 
наставно-научно, научно и соработничко 
звање не ги исполнува критериумите од 
членовите 10 и 11 од оваа Одлука за да 
оствари основна плата, тогаш извршува 
работи на постдипломските студии во обем 
потребен за да ја оствари основната плата. 
Ако и во тој случај не може да го оствари 
потребниот обем, платата му се утврдува 
согласно со обемот на работата или со 
вршење работи и задачи од членот 24 на оваа 
Одлука. 
 Деканот е должен да обезбеди 
ангажман на наставно-научниот, научниот и 
соработничкиот кадар за исполнување на 
нормираниот обем за остварување на 
основната плата.“ 

 
Член 9 

 Членот 14 се менува и гласи:  
 „Основата на мерилата и 
критериумите на оваа Одлука за распоредот 
на работите на наставниците и соработни-
ците на лицата избрани во наставно-научни, 
научни и соработничкизвања се утврдува од 
страна Наставно-научниот совет, пред 
почетокот на учебната година, односно пред 
почетокот на семестарот.“ 

 
Член 10 

 Поднасловот „Стручна и 
административна служба“ се заменува со нов 
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поднаслов: „Останати вработени на 
Факултетот“. 
 Во членот 15, став 1, зборовите „во 
институтите“ се заменуваат со зборовите „на 
Факултетот“. 
 

Член 11 
 Во членот 18, по зборовите „основна 
плата“ се додаваат зборовите „земајќи ги 
предвид домаќинскиот однос, квалитетот и 
обемот на вршењето на работата, за која 
работникот го склучил договорот за 
вработување“. 

 
Член 12 

Членот 19 се менува и гласи:  
 „За работната успешност на 
вработените, евиденцијата ја води 
одговорното лице утврдено со Правилникот 
за систематизација на работните места на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во 
Скопје – Факултет за ветеринарна медицина 
– Скопје (Анекс бр. 11), за што се изготвува 
извештај во кој се наведуват критериумите 
од ставот 17 на оваа Одлука.  
 Исплатата се врши со решение на 
деканот, врз основа на одлука на 
Деканатската управа.  

Извештајот и решението се 
изготвуваат по завршувањето на месецот во 
кој се извршени работите.“ 
 

Член 13 
 Во членот 20, став 1, по зборот 
„Република“ се додава зборот „Северна“. 
 

Член 14 
Во членот 22, зборот „деканот“ се заменува 
со зборовите „Деканатската управа“.  
 

Член 15 
 По членот 23, поднасловот 
„Наставно-научен и соработнички кадар“ се 
заменува со нов поднаслов: „Наставно-
научен, научен и соработнички кадар“. 

 
Член 16 

 Членот 24 се менува и гласи:  
 „На наставно-научниот, научниот и 
соработничкиот кадар на Факултетот им се 
исплатува надомест за вршење на работи и 
задачи за: 

 извршување работи за реализација на 
постдипломски, односно 
специјалистички студии; 

 извршување работи за реализација на 
трет циклус студии; 

 учество во рецензентска комисија за 
избор во звање; 

 учество во комисија за преглед, 
оцена и одбрана на дипломски труд;  

 издавачка дејност; 
 активности за реализација на 

курсеви, семинари, симпозиуми, 
перманентно образование и сл.; 

 учество во работа на комисии, 
работни и стручни тела, работни 
групи и сл.; 

 вршење на други активности 
поврзани со високообразовната и 
применувачката дејност (раководење 
со лаборатории, координација, кли-
ничка и теренска практика и слично); 

 вршење работи на научноистражу-
вачки проекти; 

 реализација на применувачка, 
односно апликативна високостручна 
дејност; 

 настава на нематични факултети.“ 
 

Член 17 
 Во членот 25, став 1 се менува и гласи:  
 „За реализација на 
постдипломските, односно 
специјалистичките студии, се исплаќа 
надомест за: 

- редовен професор/научен советник 
  30 бода за 1 час 

- вонреден професор/виш научен 
соработник 25 бода за 1 час 

- доцент/научен соработник 
  20 бода за 1 час.“ 

 
Член 18 

 Во членот 26, став 1 се менува и гласи: 
 „За наставно-научните и научните 
работници, за изведување менторска 
настава, за секој студент, се исплатува 
надоместок изразен по бодови во следниов 
износ: 

- редовен професор/научен советник 
   6 бода за 1 час  

- вонреден професор/виш научен 
соработник 5 бода за 1 час 
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- доцент/научен соработник 
   4 бода за 1 час.“ 

 
Член 19 

 Во членот 27, став 1, по зборот „за“ се 
додаваат зборовите „наставно-научните и 
научните работници“. 

 
Член 20 

 По членот 27, поднасловот 
„Извршување на работи за реализација на 
постапката за стекнување научен степен – 
доктор на науки“ и членот 28 се бришат.  

 
Член 21 

 По членот 27 се додава нов член со 
наслов кој гласи:  
 „Учество во комисија за преглед, 
оцена и одбрана на дипломски труд  
 За учество во комисија за преглед, 
оцена и одбрана на дипломски труд се 
исплатуваат следниве износи, изразени во 
бодови: 

- претседател на комисија – 200 бода; 
- член на комисија – 100 бода.  

 Евиденција за учество води 
продеканот за финансии.“ 
 

Член 22 
 Во членот 30, став 1, зборовите „на 
наставник или соработник“ се заменуваат со 
зборовите „во наставно-научно, научно и 
соработничко звање“. 

 
Член 23 

 Членот 31 се менува и гласи:  
 „За учество во рецензентска 
комисија на учебник или учебно помагало и 
уредник на издание и/или меѓународно или 
домашно научно списание се исплаќа 
надомест за: 

- рецензент на учебник – 1 000 бода; 
- рецензент на учебно помагало и сл. – 

500 бода; 
- уредник на монографија, книга на 

апстракти, зборник од научен собир 
и сл. – 1 000 бода; 

- уредник на домашно списание 
(издание) – 2 000 бода; 

- уредник (главен и коуредник) на 
меѓународно научно списание – 3 
000 бода.“ 

 
Член 24 

 Членот 32 се менува и гласи:  
 „На членови на комисија, одбор, 
работна група, работно тело и сл. формирани 
од орган на Факултетот, по предлог на 
одговорно лице, им се исплаќа надомест во 
зависност од обемот и степенот на 
сложеност на работните задачи. 
 Надоместот се исплаќа за:  

- стручно-аналитички работи 
(нормативни акти, студиски 
програми, самоевалуација, проекти, 
стратегии, програми и сл.);  

- експертски анализи (за прашања од 
конкретна област);  

- стручни работи (лабораториски и 
клинички анализи и сл.); 

- реализација на курсеви, семинари, 
обуки, работилници, симпозиуми, 
конгреси, перманентно образование 
и сл.;  

- други активности (организациони, 
манифестациони, промотивни 
активности, саеми за кериера, други 
слични работи, како и помошни 
активности во работата на 
единиците, катедрите, 
лабораториите, центрите, клиниките 
и сл.); 

- помошни и технички работи.  
 Надоместоците се исплатуваат врз 
основа на поднесен извештај, кој вклучува 
опис, критериуми, број на учесници, степен 
на сложеност, обем на активности, 
креативност и сл., со предлог-бодовни 
вредности за дополнителните работи и 
задачи кои не спаѓаат во редовни работни 
обврски на вработените.  
 Висината на надоместот на лицата од 
став 2 на овој член изнесува до 4 000 бода. 
 Одлуки за извршување на работите 
од став 2 на овој член донесува Деканатската 
управа. Исплатата се врши со решение на 
деканот.“ 
 

Член 25 
 Членот 33 се менува и гласи:  
 „На вработени, за извршување на 
други активности поврзани со 
високообразовната и применувачката 
дејност, еднаш во годината, им се исплаќа 



  

Univerzitetski glasnik Br.  493, 3 април  2020 

 

 5 

  

 

надомест врз основа на обемот и сложеноста 
на работа (раководење и координација со 
вработени, опрема и други ресурси, 
воведување на нови и одржување на 
акредитирани методи, воведување на нови 
иновативни хируршки интервенции, 
теренска практика и активности на терен, 
унапредување на високообразовната дејност 
и сл.).  
 Надоместокот се исплаќа на:  

- раководител на лабораторија со 
акредитирани методи, односно 
раководител на приемно 
оддлеление; 

- раководител на Универзитетската 
ветеринарна болница; 

- кординатор во тело за контрола на 
квалитет;  

- координатор за изведување на 
клиничка и теренска практика. 

 Висината на надоместот на лицата од 
став 2 на овој член изнесува 3 000 бода. 
 Одлуки за извршување на работите 
од став 2 на овој член донесува Деканатската 
управа. Исплатата се врши со решение на 
деканот.“ 
 

Член 26 
 Во членот 34, став 1 и 2, зборот 
„деканот“ се заменува со зборовите 
„Деканатската управа“.  

 
Член 27 

 Во членот 35, ставот 1 се менува и 
гласи:  
 „На вработените на Факултетот им 
следува надоместок од средствата остварени 
од вршење на апликативна дејност. 
 Во ставот 2, по зборот „Доколку“ се 
додава зборот „вкупниот“.  

 
Член 28 

 Членот 37 се менува и гласи:  
 „Изведувањето настава на други 
факултети и институти во состав на УКИМ се 
регулира врз основа на Одлуката за начинот 
на утврдувањето на цената на наставно-
образовната дејност што се изведува на 
нематичните факултети и институти на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во 
Скопје (Универзитетски гласник бр. 160, 2010 
година).“ 

 
Член 29 

 Членот 38, заедно со поднасловот, се 
брише. 
 

Член 30 
 Во членот 39, поднасловот се менува 
и гласи: „Останати вработени на 
Факултетот“. 
 Ставот 1 се менува и гласи:  
 „На останатите вработени на 
Факултетот им се исплаќа надомест за 
вршење на работи и задачи за стручно, 
административно и техничко учество во 
извршувањето на работите од член 24 од оваа 
Одлука“. 
 Се додава нов став 2, кој гласи: 
 „Одлука за учество на лицата за 
извршување на работите од став 1 на овој 
член донесува Деканатската управа. 
Исплатата се врши со решение на деканот“. 
 

Член 31 
 Членовите 40 и 41 се бришат.  

 
Член 32 

 Членот 42 се менува и гласи:  
 „На визитинг-наставник, истакнат 
стручњак од практиката, на член на 
комисија, одбор, работна група, работно тело 
и сл., формирани од орган на Факултетот, им 
се исплаќа надомест.  
 Надоместот се исплаќа за следниве 
активности: изведување на теоретска и 
практична настава, подготовка на 
материјали за изведување на практичната 
настава, за помошни и технички работи кои 
се однесуваат на организација, подготовка и 
изведување на сите облици на практична 
работа и вежби, помагање при експерименти 
и зафати на експериментални животни, за 
стручно-аналитички работи при изработка 
на нормативни акти, студиски програми, 
самоевалуација, проекти, стратегии, 
програми и сл., за експертски анализи и за 
прашања од конкретна област, за стручни 
работи поврзани со дејноста на Факултетот, 
за реализација на проекти, курсеви, обуки, 
семинари, работилници, симпозиуми, 
конгреси, перманентно образование и сл., 
како и за помошни активности во работата 
на Факултетот.  
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 Надоместоците се исплатуваат врз 
основа на поднесен извештај од страна на 
учесниците, одобрен од орган на Факултетот.  
 Висината на надоместот на лицата од 
став 1 на овој член изнесува до 3 000 бода. 
 Одлуки за учество на лицата за 
извршување на работите од став 2 на овој 
член донесува Деканатската управа. 
Исплатата се врши со решение на деканот.“ 

 
Член 33 

 Во членот 43, по зборот „членот 24“ 
се додаваат зборовите „членот 38“.  

 
Член 34 

 Членот 44 се менува и гласи:  
 „Вредноста на бодот за 
надоместоците се утврдува со одлука на 
Деканатската управа. Исплатата се врши со 
решение на деканот“.  

 
Член 35 

 Членот 47 се брише.  
 

Член 36 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот 
на објавувањето во Универзитетски гласник. 
 
 

Д е к а н 
Проф. д-р Лазо Пендовски, с.р. 

 
 
 
Прилогот 1 на оваа Одлука се менува и гласи:
  
1. Висина на основна плата на вработените 
на Факултетот: 
 Основната плата за нормираниот 
обем на работни задачи, изразена во бодови, 
по работни места се утврдува во следниов 
износ: 

 редовен професор/научен советник 
   5 393 бода 

 вонреден професор/виш научен 
соработник   4 893 бода 

 доцент/научен соработник 
   4 393 бода 

 асистент   3 993 бода 
 доктор по ветеринарна медицина 

   3 493 бода 
 стручен соработник 3493 бода 

 стручен соработник – аналитичар
   3 493 бода 

 лаборант во VI степен  
   3 193 бода  

 лаборант    
   2 943 бода 

 секретар на Факултетот 
   4 393 бода 

 раководител на Одделението за 
финансиско и административно 
работење   3 993 бода  

 советник за библиотечно работење
   3 393 бода  

 советник за финансиско работење
   3 493 бода  

 советник за сметководствено 
работење  3 393 бода  

 советник за деловно работење 
   3 393 бода  

 советник за ИКТ  
   3 493 бода  

 советник за студентски прашања 
   3 393 бода  

 помлад соработник за деловно 
работење   3 193 бода 

 самостоен референт за сметк-
оводствени работи 3 193 бода 

  самостоен референт за сметко-
водствени работи  2 943 бода 

 самостоен референт за материјално и 
магацинско работење со VI степен)
    3 193 бода  

 самостоен референт за материјално и 
магацинско работење 2 943 бода  

 самостоен референт за благајна 
   2 943 бода 

 самостоен референт за јавни набавки 
   2 943 бода 

 одгледувач на домашни животни
   1 993 бода 

 возач   1 993 бода  
 хигиеничар  1 893 бода 
 курир    1 893 бода 
 хаусмајстор   1 893 бода 

 
   Д е к а н 
 Проф. д-р Лазо Пендовски, с.р. 
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 Врз основа на член 110, став (1), точка 
13 од Законот за високото образование (Сл. 
весник на РМ бр. 82/2018) и член 62 од 
Статутот на Факултетот за ветеринарна 
медицина во Скопје (Универзитетски 
гласник бр. 460 од 18 октомври 2019 година), 
по предлог на Работната група, Наставно-
научниот совет на Факултетот, на седницата 
одржана на 31.3.2020 година, ја донесе 
следнава 
 

О Д Л У К А  
за утврдување на платите и 

надоместоците на вработените  
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ 

во Скопје – Факултет за ветеринарна 
медицина – Скопје (пречистен текст)  

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
 Со оваа Одлука се утврдуваат платите 
и надоместоците на вработените на 
Факултетот за ветеринарна медицина во 
Скопје, во состав на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје. 
 

Член 2 
 Вработениот има право на плата 
согласно со закон, колективен договор, 
Правилникот за единствените основи за 
утврдување на платите и надоместоците на 
вработените на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје (во понатамошниот текст: 
Правилник на УКИМ) и со оваа Одлука. 
 Покрај плата, вработениот има право 
и на надоместок на плата, надомест на 
трошоци поврзани со работата и надомест за 
вршење на дополнителни работи кои не 
спаѓаат во редовните работни обврски 
согласно со закон, колективен договор, 
Правилникот на УКИМ и со оваа Одлука.  
 

Член 3 
 Платата на вработениот за работа со 
полно работно време и нормален работен 
учинок не може да биде пониска од 
основната плата утврдена со оваа Одлука. 
 Доколку на Факултетот настанат 
тешкотии во работењето, на вработениот му 
се исплатува плата пониска од основната. 
 На работникот во случајот од став 2 
на овој член му се исплатува плата во износ 

утврден од Министерството за образование и 
наука според коефициентите на сложеност 
на работните места во високото образование. 

 
Член 4 

 Платата на вработениот се 
пресметува и се исплатува еднаш месечно, во 
паричен износ. 
 Платата, придонесите за 
задолжително осигурување и персоналниот 
данок од доход на платите и надоместоците 
на вработениот ги исплатува Факултетот. 
 Платата, придонесите, даноците и 
другите давачки на платите и надоместоците 
на вработениот се исплаќаат: 
 од средствата стекнати од Буџетот на 
Република Северна Македонија; 
 од средствaта од Буџетот на 
Република Северна Македонија и од 
средствата стекнати од други извори 
(кумулативно); 
 од средствата стекнати од други 
извори. 
 Делот од платата, односно платата се 
исплаќа од средствата стекнати од други 
извори, доколку на Факултетот се остварени 
приходи од други извори. 

 
Член 5 

 Факултетот води евиденција на 
платите и другите надоместоци, за 
исплатените даноци и придонеси од плати, а 
на вработениот му издава потврда за 
исплатената плата или надоместокот, како и 
потврда за исплатените даноци и придонеси. 
 
II. ПЛАТА 

Член 6 
 Платата се состои од: 
1. основна плата; 
2. дел од плата за работна успешност; 
3. додатоци. 
 
1. Основна плата 

Член 7 
 Основата плата се искажува во 
бодови, за секое работно место утврдено со 
актот за организација и систематизација на 
работните места на Факултетот. 
 Основната плата, искажана во 
бодови за секое работно место, за лицата се 
утврдува според степенот на стручната 
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подготовка, видот, обемот, сложеноста на 
работите што работникот ги врши на 
работното место за кое склучил договор за 
вработување, односно на кое е распореден, 
одговорноста на работникот, стекнатите 
знаења и вештини. 
 Основната плата е прикажана во 
Прилог 1 на оваа Одлука. 

 
Член 8 

 За да стекне плата, вработениот е 
должен во текот на 40-часовната работна 
недела да ја извршува работата утврдена во 
актот за организација и систематизација на 
работните места на Факултетот. 
 Извршувањето на работата треба да 
биде квалитетно, редовно, навремено, 
целосно и точно. 
 
Мерила и критериуми за остварување 
основна плата 
Лица избрани во наставно-научни, научни 
и соработничкизвања 

Член 9 
 Основната плата на лицата избрани 
во наставно-научни, научни и соработнички 
звања, по одделни работни места, со полно 
работно време, се остварува според 
учеството во извршувањето на работи 
поврзани со наставата, науката и 
применувачката дејност. 
 

Член 10 
 На лицата избрани во наставно-
научни звања, нормираниот обем за 
остварување на наставно-образовната 
работа изнесува 240 часа настава годишно. 
 Структурата на наставата од став 1 на 
овој член се утврдува како што следува: 
 30 часа предавање; 
 40 часа подготовка; 
 45 часа континуирана проверка на 

знаења; 
 45 часа завршна проверка на знаења; 
 40 часа прием на студенти; 
 40 часа научноистражувачка работа. 
 Со исполнување на 30 часа 
предавања се смета дека наставникот 
остварил 240 часа годишно. 
 Доколку наставникот држи вежби, 
одржан час вежби се засметува во сооднос 
1,5 часа вежби е еднакво на 1 час предавања. 

Член 11 
 На лицата избрани во научни и 
соработнички звања, нормираниот обем за 
остварување на наставно-образовна работа 
изнесува 360 часа годишно, и тоа:  
 60 часа одржување вежби со 

студенти;  
 80 часа подготовка на вежбите; 
 120 часа прием на студенти 

(консултации); 
 100 часа научноистражувачка работа.  

 
 Други работи 

Член 12 
 Под извршување други работи се 
смета следново: 
- постојано научно и стручно 

усовршување; 
- издигнување на научен подмладок; 
- учество во работата на 

организационите единици; 
- други активности поврзани со 

унапредувањето на наставно-
образовниот процес; 

- учество во апликативната дејност на 
Факултетот. 

      
Член 13 

 Доколку лицето избрано во наставно-
научно, научно и соработничко звање не ги 
исполнува критериумите од членовите 10 и 11 
од оваа Одлука за да оствари основна плата, 
тогаш извршува работи на постдипломските 
студии во обем потребен за да ја оствари 
основната плата. Ако и во тој случај не може 
да го оствари потребниот обем, платата му се 
утврдува согласно со обемот на работата или 
со вршење работи и задачи од членот 24 на 
оваа Одлука. 
 Деканот е должен да обезбеди 
ангажман на наставно-научниот, научниот и 
соработничкиот кадар за исполнување на 
нормираниот обем за остварување на 
основната плата. 

 
Член 14 

 Основата на мерилата и 
критериумите на оваа Одлука за распоредот 
на работите на наставниците и 
соработниците на лицата избрани во 
наставно-научни, научни и соработнички 
звања се утврдува од страна на Наставно-
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научниот совет, пред почетокот на учебната 
година, односно пред почетокот на 
семестарот. 
 
Останати вработени на Факултетот 

Член 15 
 Основната плата на вработените во 
Стручната и административна служба и на 
останатите вработени на Факултетот се 
утврдува за полно работно време и нормален 
(просечен) учинок во вршењето на работата 
утврдена во актот за организација и 
систематизација на работните места на 
Факултетот. 
 
2.  Дел од плата за работна успешност 

Член 16 
 Делот од плата за работна успешност 
се исплаќа во случаи на: 
 вонредно и натпросечно 

оптоварување на вработениот; 
 зголемен обем на работа; 
 предвремено и квалитетно 

извршување на работите. 
 
Мерила и критериуми за дел од плата за 
работна успешност 

Член 17 
 На работникот му се исплаќа дел од 
плата за работна успешност за: 
 извршени работи и задачи утврдени 

со актот за организација и 
систематизација на работите и 
работните задачи (работни места), 
доколку тие работи се извршени во 
обем поголем од 20 % од обемот кој 
претставува просечен (нормален) 
учинок; 

 креативност и инвентивност во 
извршените работи; 

 посебен придонес во подобрувањето 
на квалитетот на реализираните 
работи. 

 
Член 18 

 Основната плата на работникот по 
основ на работна успешност во текот на 
месецот може да се зголеми до 20 % од 
основната плата, земајќи ги предвид 
домаќинскиот однос, квалитетот и обемот на 
вршењето на работата, за која работникот го 
склучил договорот за вработување. 

 
Член 19 

 За работната успешност на 
вработените, евиденцијата ја води 
одговорното лице утврдено со Правилникот 
за систематизација на работните места на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во 
Скопје – Факултет за ветеринарна медицина 
– Скопје (Анекс бр. 11), за што се изготвува 
извештај во кој се наведуваат критериумите 
од членот 17 на оваа Одлука.  
 Исплатата се врши со решение на 
деканот, врз основа на одлука на 
Деканатската управа.  
Извештајот и решението се изготвуваат по 
завршувањето на месецот во кој се извршени 
работите.  
 
3.  Додатоци 
 Функционален додаток на плата 

Член 20 
 За извршување на раководни 
функции се утврдува функционален месечен 
додаток на основната плата од средствата 
стекнати од Буџетот на Република Северна 
Македонија и од средствата стекнати од 
други извори, за следниве функции: 
 декан:  25 % од основната плата  
 продекан: 20 % од основната плата  
 раководител на институт: 20 % од 

основната плата.  
 Функционалниот додаток на 
основната плата од овој член се исплатува од 
започнувањето на извршувањето на 
функцијата, па до нејзиното престанување. 
 
Други додатоци на основната плата 

Член 21 
 Вработените имаат право на 
додатоци на основната плата за 
прекувремена работа, работа во денови на 
празници и неработни денови и додаток на 
работен стаж, согласно со закон и 
колективен договор. 
  
3.  Вредност на бодот 

Член 22 
 Вредноста на бодот, во зависност од 
расположливите финансиски средства, се 
определува од страна на Деканатската 
управа. 
  



  

Univerzitetski glasnik Br.  493, 3 април  2020 

 

 10 

  

 

III. НАДОМЕСТОЦИ 
 
1.  Надоместоци од плата и надомест 

на трошоци поврзани со работата 
 

Член 23 
 Вработените имаат право на 
надоместоци на плата и надомест на 
трошоци поврзани со работата согласно со 
основите и критериумите утврдени со закон 
и колективен договор. 
 
2. Надоместоци за вршење на 
дополнителни работи и задачи кои не 
спаѓаат во редовни работни обврски 

 
Наставно-научен, научен и 
соработнички кадар 

Член 24 
 На наставно-научниот, научниот и 
соработничкиот кадар на Факултетот им се 
исплатува надомест за вршење на работи и 
задачи за: 
 извршување работи за реализација на 

постдипломски, односно 
специјалистички студии; 

 извршување работи за реализација на 
трет циклус студии; 

 учество во рецензентска комисија за 
избор во звање; 

 учество во комисија за преглед, 
оцена и одбрана на дипломски труд,  

 издавачка дејност; 
 активности за реализација на 

курсеви, семинари, симпозиуми, 
перманентно образование и сл.; 

 учество во работа на комисии, 
работни и стручни тела, работни 
групи и сл.; 

 вршење на други активности 
поврзани со високообразовна и 
применувачка дејност (раководење 
со лаборатории, координација, 
клиничка и теренска практика и 
слично); 

 вршење работи на научноистражу-
вачки проекти; 

 реализација на применувачка, 
односно апликативна високостручна 
дејност; 

 настава на нематични факултети. 

 
Извршување работи за реализација на 
постдипломски (магистерски, односно 
специјалистички) студии 

Член 25 
 За реализација на постдипломските, 
односно специјалистичките студии, се 
исплаќа надомест за: 
 редовен професор/научен советник 

   30 бода за 1 час 
 вонреден професор/виш научен 

соработник 25 бода за 1 час 
 доцент/научен соработник 

   20 бода за 1 час. 
 Раководителите на студиските 
програми водат евиденција, се одговорни и 
доставуваат извештај за лицата, видот и 
обемот на наставата. Извештајот се 
доставува до продеканот за наука и 
меѓународна соработка. Продеканот за наука 
и меѓународна соработка врши проверка на 
вистинитоста на вкупниот обем на часови за 
соодветната катедра согласно со распоредот 
на часовите. 

 
Член 26 

 За наставно-научните и научните 
работници, за изведување менторска 
настава, за секој студент, се исплатува 
надоместок изразен по бодови во следниов 
износ: 
- редовен професор/научен советник 

   6 бода за 1 час 
- вонреден професор/виш научен 

соработник 5 бода за 1 час 
- доцент/научен соработник 

   4 бода за 1 час. 
 Раководителите на студиските 
програми водат евиденција, се одговорни и 
доставуваат извештај за лицата, видот и 
обемот на наставата. Извештајот се 
доставува до продеканот за наука и 
меѓународна соработка. Продеканот за наука 
и меѓународна соработка врши проверка на 
вистинитоста на вкупниот обем на часови за 
соодветната катедра согласно со распоредот 
на часовите. 

 
Член 27 

 За наставно-научните и научните 
работници кои учествуваат во подготовка, 
оцена и одбрана на специјалистички труд им 
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се исплатува надоместок, изразен во бодови, 
во следниве износи: 
- за менторство во изработка на 

специјалистички труд – 1 000 бода; 
- за учество во комисија за оцена и 

одбрана на специјалистички труд: за 
претседател на комисија – 500 бода, а 
за член – 250 бода. 

 
Член 28 

 За реализација на третиот циклус 
студии, надоместоците се исплаќаат 
согласно со Правилникот за кофинансирање 
на трошоците за студирање на третиот 
циклус – докторски студии на Универзитетот 
и одлуката на Факултетот. 
  
Учество во рецензентска комисија за избор во 
звање 

Член 29 
 За учество во комисија за изработка 
на реферат за избор во наставно-научно, 
научно и соработничко звање се исплатуваат 
следниве износи изразени во бодови: 
 претседател на комисија – 300 бода; 

 - член на комисија – 200 бода.  
 Евиденција за учество води 
продеканот за финансии.  

 
Учество во комисија за преглед, оцена 
и одбрана на дипломски труд  

Член 30 
 За учество во комисија за преглед, 
оцена и одбрана на дипломски труд се 
исплатуваат следниве износи изразени во 
бодови: 
 претседател на комисија – 200 бода; 

 - член на комисија – 100 бода.  
 Евиденција за учество води 
продеканот за финансии. 

 
Издавачка дејност  

Член 31 
 За учество во рецензентска комисија 
на учебник или учебно помагало и уредник 
на издание и/или меѓународно или домашно 
научно списание се исплаќа надомест за: 
- рецензент на учебник –1 000 бода; 
- рецензент на учебно помагало и сл. – 

500 бода; 

- уредник на монографија, книга на 
апстракти, зборник од научен собир 
и сл. – 1 000 бода; 

- уредник на домашно списание 
(издание) – 2 000 бода; 

- уредник (главен и коуредник) на 
меѓународно научно списание – 3 
000 бода. 

 
Учество во работа на комисии, работни 
групи, работни тела и слично 

Член 32 
 На членови на комисија, одбор, 
работна група, работно тело и сл. формирани 
од орган на Факултетот, по предлог на 
одговорно лице, им се исплаќа надомест во 
зависност од обемот и степенот на 
сложеност на работните задачи. 
 Надоместот се исплаќа за:  
-  стручно-аналитички работи 

(нормативни акти, студиски 
програми, самоевалуација, проекти, 
стратегии, програми и сл.);  

-  експертски анализи (за прашања од 
конкретна област);  

-  стручни работи (лабораториски и 
клинички анализи и сл.);  

-  реализација на курсеви, семинари, 
обуки, работилници, симпозиуми, 
конгреси, перманентно образование 
и сл.;  

- други активности (организациони, 
манифестациони, промотивни 
активности, саеми за кариера, други 
слични работи, како и помошни 
активности во работата на 
единиците, катедрите, 
лабораториите, центрите, клиниките 
и сл.); 

- помошни и технички работи.  
 Надоместоците се исплатуваат врз 
основа на поднесен извештај, кој вклучува 
опис, критериуми, број на учесници, степен 
на сложеност, обем на активности, 
кретаивност и сл., со предлог-бодовни 
вредности за дополнителните работи и 
задачи кои не спаѓаат во редовни работни 
обврски на вработените.  
 Висината на надоместот на лицата од 
став 2 на овој член изнесува до 4 000 бода. 
 Одлуки за извршување на работите 
од став 2 на овој член донесува Деканатската 
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управа. Исплатата се врши со решение на 
деканот.  
 
Други активности поврзани со 
високообразовната и применувачката 
дејност (раководење со лаборатории, 
координација, клиничка и теренска практика 
и слично) 

 
Член 33 

 На вработени, за извршување на 
други активности поврзани со 
високообразовната и применувачката 
дејност, еднаш во годината, им се исплаќа 
надомест врз основа на обемот и сложеноста 
на работа (раководење и координација со 
вработени, опрема и други ресурси, 
воведување на нови и одржување на 
акредитирани методи и клинички работи, 
воведување на нови и иновативни хируршки 
интервенции, теренска практика и 
активности на терен, унапредување на 
високобразовната дејност и сл.).  
 Надоместокот се исплаќа на:  
 раководител на лабораторија со 

акредитирани методи, односно 
раководител на приемно 
оддлеление; 

 раководител на Универзитетската 
ветеринарна болница; 

 координатор во тело за контрола на 
квалитет;  

 координатор за изведување на 
клиничка и теренска практика.  

 Висината на надоместот на лицата од 
став 2 на овој член изнесува 3 000 бода. 
 Одлуки за извршување на работите 
од став 2 на овој член донесува Деканатската 
управа. Исплатата се врши со решение на 
деканот.  
 
Вршење работи на научноистражувачки 
проекти 

Член 34 
 Надоместоците за вршење работи на 
научноистражувачки проекти се исплаќаат 
со одлука на Деканатската управа, по 
предлог на раководителот на проектот и 
согласно со финансискиот план на проектот. 
 Одлуки за учество на лицата за 
извршување на работите од став 1 на овој 

член донесува Деканатската управа, по 
предлог на раководителот на проектот. 
 
Реализација на применувачка, односно 
апликативна високостручна дејност 

Член 35 
 На вработените на Факултетот им 
следува надоместок од средствата остварени 
од вршење на апликативна дејност. 
 Доколку вкупниот приход остварен 
од апликативна високостручна дејност е 
поголем од расходите, со одлука на 
Деканатската управа може да се исплаќа во 
текот на наредната година надоместок во 
висина до 50 % од разликата помеѓу 
приходите и расходите. 
 Износот за исплата на средства по 
овој основ го утврдува Деканатската управа, 
а исплатата ќе се врши со примена на 
бодовите дадени во Прилог 1 на оваа Одлука.  
 
 Други стручни услуги 

Член36 
 На лица кои учествувале во судскове-
теринарни вештачења по барање на судските 
органи им се утврдува надомест со одлука на 
деканот, по предлог на раководителот на 
катедрата, и тоа од 500 до 1 000 бода. 
 
Изведување настава на други факултети и 
научни институти на Универзитетот 

Член 37 
 Изведувањето настава на други 
факултети и научни институти во состав на 
Универзитетот се регулира врз основа на 
Одлуката за начинот на утврдувањето на 
цената на наставно-образовната дејност што 
се изведува на нематичните факултети и 
научни институти на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј” во Скопје (Универзитетски 
гласник бр. 160, 2010 година). 
 
Останати вработени на Факултетот 

Член 38 
 На останатите вработени на 
Факултетот им се исплаќа надомест за 
вршење на работи и задачи за стручно, 
административно и техничко учество во 
извршувањето на работите од член 24 од оваа 
Одлука. 
 Одлука за учество на лицата за 
извршување на работите од став 1 на овој 
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член донесува Деканатаска управа. 
Исплатата се врши со решение на деканот. 
 
IV.  НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 

ВИСОКООБРАЗОВНА, НАУЧНОИСТ-
РАЖУВАЧКА И ПРИМЕНУВАЧКА 
ВИСОКОСТРУЧНА ДЕЈНОСТ ОД 
СТРАНА НА ЛИЦА КОИ НЕ СЕ 
ВРАБОТЕНИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ 

 
Член 39 

 На визитинг-наставник, истакнат 
стручњак од практиката, на член на 
комисија, одбор, работна група, работно тело 
и сл., формирани од орган на Факултетот, им 
се исплаќа надомест. 
 Надоместот се исплаќа за следниве 
активности: изведување на теоретска и 
практична настава, подготовка на 
материјали за изведување на практичната 
настава, за помошни и технички работи кои 
се однесуваат на организација, подготовка и 
изведување на сите облици на практична 
работа и вежби, помагање при експерименти 
и зафати на експериментални животни, за 
стручно-аналитички работи при изработка 
на нормативни акти, студиски програми, 
самоевалуација, проекти, стратегии, 
програми и сл., за експертски анализи и за 
прашања од конкретна област, за стручни 
работи поврзани со дејноста на Факултетот, 
за реализација на проекти, курсеви, обуки, 
семинари, работилници, симпозиуми, 
конгреси, перманентно образование и сл., 
како и за помошни активности во работата 
на Факултетот.  
 Надоместоците се исплатуваат врз 
основа на поднесен извештај од страна на 
учесниците, одобрен од орган на Факултетот.  
 Висината на надоместот на лицата од 
став 1 на овој член изнесува до 3 000 бода. 
 Одлуки за учество на лицата за 
извршување на работите од став 2 на овој 
член донесува Деканатската управа. 
Исплатата се врши со решение на деканот. 
 
V. СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТА НА 

НАДОМЕСТОЦИТЕ 
Член 40 

 Исплата по основите од членовите 24 
и 38 од оваа Одлука се врши во рамките на 

остварените приходи, и тоа од соодветните 
основи врз основа на кои е стекнат приходот. 
 Исплатата се врши откако од 
вкупните средства стекнати од соодветниот 
основ се изврши распределба по намени 
согласно со Одлуката за стекнување и 
распределба на приходите на Факултетот и 
доколку има обезбедено финансиски 
средства за одредена намена. 
 
Вредност на бодот 

Член 41 
 Вредноста на бодот за 
надоместоците се утврдува со одлука на 
Деканатската управа. Исплатата се врши со 
решение на деканот. 
 
VI.  ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 42 

 Исплатите по оваа Одлука ќе се 
вршат во рамките на обезбедните средства за 
соодветните намени. 

Член 43 
 За сè што не е уредено со оваа Одлука 
се применуваат одредбите од Законот за 
работните односи, колективниот договор, 
актите на Универзитетот и другите прописи 
кои ја регулираат оваа материја. 

 
Член 44 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот 
на објавувањето во Универзитетски гласник. 

 
Д е к а н 

Проф. д-р Лазо Пендовски, с.р. 
 
 
1.  Висина на основна плата на 

вработените на Факултетот: 
 
 Основната плата за нормираниот 
обем на работни задачи, изразена во бодови, 
по работни места, се утврдува во следниов 
износ: 

 редовен професор/научен советник
   5 393 бода 

 вонреден професор/виш научен 
соработник    4 893 бода 

 доцент/научен соработник 
   4 393 бода 

 асистент   3 993 бода 
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 доктор по ветеринарна медицина 
   3 493 бода 

 стручен соработник 3 493 бода 
 стручен соработник – аналитичар

   3 493 бода 
 лаборант во VI степен 3 193 бода  
 лаборант   2 943 бода 
 секретар на Факултетот 

   4 393 бода 
 раководител на Одделението за 

финансиско и административно 
работење   3 993 бода  

 советник за библиотечно работење
   3 393 бода  

 советник за финансиско работење
   3 493 бода  

 советник за сметководствено 
работење  3 393 бода  

 советник за деловно работење 
   3 393 бода  

 советник за ИКТ 3 493 бода  
 советник за студентски прашања 

   3 393 бода  
 помлад соработник за деловно 

работење   3 193бода 
 самостоен референт за сметко-

водствени работи 3 193 бода 
  самостоен референт за сметко-

водствени работи 2 943 бода 
 самостоен референт за материјално и 

магацинско работење 
 (со VI степен)  3 193 бода  
 самостоен референт за материјално и 

магацинско работење 2 943 бода  
 самостоен референт за благајна 

   2 943 бода 
 самостоен референт за јавни набавки 

   2 943 бода 
 одгледувач на домашни животни

   1 993 бода 
 возач   1 993 бода  
 хигиеничар  1 893 бода 
 курир    1 893 бода 
 хаусмајстор   1 893 бода 

 
 

Д е к а н 
Проф. д-р Лазо Пендовски, с.р. 

 
 
 

Врз основа на член 110, став (1), точка 
13 од Законот за високото образование (Сл. 
весник на РМ бр. 82/2018) и член 62 од 
Статутот на Факултетот за ветеринарна 
медицина во Скопје (Универзитетски 
гласник бр. 460 од 18 октомври 2019 година), 
по предлог на Работната група, Наставно-
научниот совет на Факултетот, на седницата 
одржана на 31.3.2020 година, ја донесе 
следнава 
 

О Д Л У К А  
за изменување и дополнување на Одлуката 
за стекнување и распределба на вкупниот 

приход на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје, Факултет за 
ветеринарна медицина – Скопје 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се врши изменување 
и дополнување на Одлуката за стекнување и 
распределба на вкупниот приход на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје – Факултет за ветеринарна медицина 
– Скопје, објавена во Универзитетски 
гласник бр. 190 од 23 декември 2011 година. 

 
Член 2 

 Во член 2, став 1, алинеја 2, зборовите 
„апликативни“ се заменуваат со зборовите 
„применувачки“. 
 Во алинеја 4, по зборот „медицина“ 
се додаваат запирка и зборовите: 
„безбедноста на храната и ветеринарното 
јавно здравје“. 
 Алинеја 5 се менува и гласи: „вршење 
стручни услуги (студии, судсковетеринарни 
вештачења, етички и други стручни мислења, 
експертизи, елаборати, клинички наоди, 
авторски и други интелектуални права)“ на 
домашни и странски физички и правни лица 
(во понатамошниот текст: стручни услуги). 
       

Член 3 
Во член 3, став 1, алинеја 2, по зборот 

„Република“ се додава зборот „Северна“. 
Во алинеја 3, по зборот 

„универзитети“ се додаваат зборовите: „во 
земјата и во странство“). 

Во ставот 2, по зборот „Република“ се 
додава зборот „Северна“. 

 



  

Univerzitetski glasnik Br.  493, 3 април  2020 

 

 15 

  

 

Член 4 
 Во член 4, став 1, по зборот 
„постдипломски“ се додава зборот 
„(специјалистички)“.  

 
Член 5 

 Во членот 5, ставот 2 се заменува со 
нов став, кој гласи: „Приходот од став 1 на 
овој член се стекнува од надоместоците врз 
основа на Правилникот за условите, 
критериумите и правилата за запишување и 
студирање на трет циклус студии – докторски 
студии на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј” во Скопје и Конкурсот за 
запишување студенти на трет циклус – 
докторски студии на Универзитетот. 

 
Член 6 

 Во член 6, став 1, алинеја 1, по зборот 
„курсеви“ се додаваат зборовите „и обуки“. 
 Во алинеја 4, по зборот „симпозиуми“ 
се додаваат запирка и зборот „конгреси“. 

 
Член 7 

 Во насловот на Глава 5 и ставот 1 од 
член 7, зборот „апликативни“ се заменува со 
зборот „применувачки“. 
 Во член 7, став 2, алинеја 2, зборовите 
„Агенцијата за храна и ветеринaрство“ се 
заменуваат со зборовите „Државни органи 
на Република Северна Македонија“; 
  Во ставот 2, алинеја 2, по зборот 
„лица“ се додаваат зборовите „од земјата и 
од странство“.  

 
Член 8 

 Во членот 8, став 1, алинеја 1, по 
зборот „Република“ се додава зборот 
„Северна“. 
 Во алинејата 3, по зборот 
„организации“ се додаваат зборовите „како и 
фондови за научноистражувачка дејност“. 

 
Член 9 

 Во членот 9, став 1, алинеја 1, по 
зборот „Република“ се додава зборот 
„Северна“. 

 
Член 10 

 Членот 10 се менува и гласи:  
„Факултетот стекнува приход и врз 

основа на: 

 дејности по основ на јавни 
овластувања; 

 од домашни и странски правни и 
физички лица; 

 продавање производи и стоки на 
домашни и странски правни и 
физички лица; 

 размена на научни и стручни услуги и 
производи со домашни и странски 
физички и правни лица; 

 добивка од трговските друштва 
основани од Факултетот; 

 издавачка дејност; 
 закупнини; 
 продажба на расходувани основни 

средства, ситен инвентар и др.;  
 вонредни приходи; 
 камати; 
 донации (легати, подароци, 

завештанија и прилози);  
 други извори“. 

Член 11 
 Во членот 12, став 1, алинеја 1, по 
зборот „за“ се додаваат зборовите „развој на 
наставата, мобилност“. 
 Во алинејата 2, бројот „5“ се заменува 
со бројот „3“. 
 По алинејата 6 се додава нова алинеја 
која гласи:  
„- за надоместоци на надворешни стручни 
лица за вршење работи и задачи на 
Факултетот;“ 
 Алинеите 6 и 7 стануваат алинеи 7 и 8. 

 Ставот 2 се менува и гласи: 
„Распределбата на средствата од став 1 од 
овој член се уредува со посебен акт на 
Факултетот. “ 

 
Член 12 

 Членот 13 став се менува и гласи:  
„Приходите стекнати по основ на: 

- образовни услуги: реализација на 
интегрирани студии по ветеринарна 
медицина, специјалистички студии, 
докторски студии, изведување 
настава на други високообразовни 
установи,  

- научноистражувачки услуги и 
проекти одобрени од единицата, 

- стручни услуги и судсковетеринарни 
вештачења, 

- други услуги,  
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се распределуваат согласно со 
Одлуката за утврдување на платите и 
надоместоците на вработените на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје – Факултет за ветеринарна медицина 
– Скопје. 

 
Член 13 

 Членовите 14 и 15 се бришат.  
 

Член 14 
Членот 17 се менува и гласи:  
„Приходите стекнати по други 

основи од членот 10 остануваат за 
капитални, материјални и други трошоци за 
вршење на дејностите на Факултетот.“ 

 
Член 15 

Членот 18 се брише.  
 

Член 16 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот 
на објавувањето во Универзитетски гласник. 

 
Д е к а н 

Проф. д-р Лазо Пендовски, с.р. 
 
 

Врз основа на член 110, став (1), точка 13 
од Законот за високото образование (Сл. весник 
на РМ бр. 82/2018) и член 62 од Статутот на 
Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје 
(Универзитетски гласник бр. 460 од 18 октомври 
2019 година), по предлог на Работната група, 
Наставно-научниот совет на Факултетот, на 
седницата одржана на 31.3.2020 година, ја донесе 
следнава 

 
О Д Л У К А 

за стекнување и распределба на вкупниот 
приход на Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј“ во Скопје, Факултет за 
ветеринарна медицина – Скопје 

 
I.  Општиодредби 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдуваат 

основите за стекнување и распоредување на 
вкупниот приход на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј” во Скопје – Факултет за 
ветеринарна медицина – Скопје (во 
понатамошниот текст: Факултетот). 
 

II.  Основи за стекнување на вкупниот 
приход 

Член 2 
Факултетот го стекнува вкупниот 

приход врз основа на: 
- вршење образовни услуги на 

домашни и странски физички и 
правни лица (во понатамошниот 
текст: образовни услуги); 

- вршење високостручни 
применувачки услуги на домашни и 
странски физички и правни лица (во 
понатамошниот текст: применувачки 
услуги); 

- вршење научноистражувачки услуги 
на домашни и странски физички и 
правни лица (во понатамошниот 
текст: научноистражувачки услуги); 

- вршење услуги по основ на јавни 
овластувања од областа на 
ветеринарната медицина, 
безбедноста на храната и 
ветеринарното јавно здравје; 

- вршење стручни услуги (студии, 
судсковетеринарни вештачења, 
етички и други стручни мислења, 
експертизи, елаборати, клинички 
наоди, авторски и други 
интелектуални права и сл.) на 
домашни и странски физички и 
правни лица (во понатамошниот 
текст: стручни услуги); 

- други основи. 
 
III.  Стекнување приход врз основа на 

вршење образовни услуги 
 
1. Стекнување приход врз основа на 

вршење образовни услуги за 
додипломски студии 

Член 3 
Факултетот стекнува приход врз 

основа на вршење образовни услуги за 
додипломски студии од: 
- Буџетот на Република Северна 

Македонија; 
- партиципација и кофинансирање на 

трошоците за студирање од страна на 
студентите; 

- приходи од давање образовни услуги 
на други високообразовни установи 
(единици во состав на Универзитетот и 
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други универзитети во земјата и во 
странство);  

- други извори. 
Приходот од Буџетот на Република 

Северна Македонија се стекнува врз основа 
на мерилата и критериумите за 
финансирање на високообразовната и 
научноистражувачката дејност на 
високообразовните установи согласно со 
закон и другите прописи кои ја регулираат 
оваа материја. 

Приходот од партиципација и од 
кофинансирање на трошоците за студирање 
од страна на студентите, како и приходот од 
школарини од странски студенти се стекнува 
врз основа на Конкурсот за запишување 
студенти и Одлуката за висината на 
надоместоците за извршените услуги што ги 
дава Факултетот на студентите и на други 
лица. 

Приходот од давање образовни услуги 
на други високообразовни установи се 
стекнува врз основа на актите на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во 
Скопје (во понатамошниот текст: 
Универзитетот), актите на Факултетот и 
договорите со високообразовните установи.  

 
2. Стекнување приход врз основа на 

вршење образовни услуги за 
постдипломски студии 

Член 4 
Факултетот стекнува приход врз 

основа на вршење образовни услуги за 
постдипломски (специјалистички) студии од 
надоместоците од физички и правни лица за 
реализација на тие студии. 

Приходот од став 1 на овој член се 
стекнува врз основа на Конкурс за 
запишување студенти на Универзитетот. 

 
3. Стекнување приход врз основа на 

вршење образовни услуги за 
стекнување научен степен – доктор 
на науки 

Член 5 
Факултетот стекнува приход врз 

основа на вршење образовни услуги за 
стекнување научен степен – доктор на науки 
од надоместоците на докторандите. 

Приходот од став 1 на овој член се 
стекнува од надоместоците врз основа на 

Правилникот за условите, критериумите и 
правилата за запишување и студирање на 
трет циклус студии – докторски студии на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во 
Скопје и Конкурсот за запишување студенти 
на трет циклус – докторски студии на 
Универзитетот. 

 
4.  Стекнување приход врз основа на 

вршење други видови образовни 
услуги 

Член 6 
Факултетот стекнува приход врз 

основа на вршење другиобразовни услуги, 
како: 
- курсеви и обуки за стекнување на 

специфични стручни знаења; 
- форми за усовршување, дополнување, 

продлабочување и осовременување на 
знаењето кои не се сметаат за студии; 

-  перманентно образование; 
- семинари, работилници, симпозиуми, 

конгреси и сл.; 
- други образовни услуги. 
 
 
V.  Стекнување приход од вршење на 

високостручни применувачки 
услуги 

Член 7 
Факултетот стекнува приход од 

вршење на високостручни применувачки 
услуги од домашни и странски правни и 
физички лица. 

Приходот од став 1 на овој член се 
стекнува од: 
- државни органи на Република Северна 

Македонија; 
- физички и правни лица од земјата и од 

странство;  
- други извори. 
 
VI.  Стекнување приход врз основа на 

вршење научноистражувачки 
услуги 

Член 8 
Факултетот стекнува приход врз 

основа на вршење научноистражувачки 
услуги од: 
- Буџетот на Република Северна 

Македонија; 
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- физички и правни лица од земјата и од 
странство; 

- меѓународни институции и организа-
ции, како и фондови за научноистра-
жувачка дејност;  

- други извори. 
 

VII.  Стекнување приход врз основа на 
вршење стручни услуги 

Член 9 
Факултетот стекнува приход врз 

основа на вршење стручни услуги од: 
- Буџетот на Република Северна 

Македонија; 
- физички и правни лица од земјата и од 

странство;  
- други извори. 
 
VIII.  Стекнување приход по други основи 

Член 10 
Факултетот стекнува приход и врз 

основа на: 
- дејности по основ на јавни 

овластувања; 
- од домашни и странски правни и 

физички лица; 
- продавање производи и стоки на 

домашни и странски правни и 
физички лица; 

- размена на научни и стручни услуги 
и производи со домашни и странски 
физички и правни лица; 

- добивка од трговските друштва 
основани од Факултетот; 

- издавачка дејност; 
- закупнини; 
- продажба на расходувани основни 

средства, ситен инвентар и др.;  
- вонредни приходи; 
- камати; 
- донации (легати, подароци, 

завештанија и прилози);  
- други извори. 

 
IX. Планирање на стекнувањето и 

распределбата на вкупниот приход 
Член 11 

До крајот на календарската година, 
Факултетот донесува Годишен финансиски 
план за вкупните приходи и нивното 
користење за наредната година (во 

понатамошниот текст: Годишен финансиски 
план). 

Годишниот финансиски план се 
разработува по квартали, сметки, програми, 
потпрограми и ставки. 

 
X.  Распределба на приходот 

 
1.  Општа распределба на вкупниот 

приход 
Член 12 

Вкупните приходи што ги остварува 
Факултетот се распределуваат на следниов 
начин: 

- од средствата остварени од 
партиципации и кофинансирање на 
студентите од додипломски, 
постдипломски и докторски студии 
се издвојува износ во висина од 40 %. 
Тие средства ќе се користат за развој 
на наставата, мобилност, 
фундаментални и применети 
истражувања, осовременување на 
научноистражувачката 
инфраструктура, за оспособување и 
усовршување на кадрите за 
научноистражувачката работа, како 
и за инвестиции и инвестициско 
одржување согласно со финансовиот 
план и другите акти на Факултетот;  

- за остварување на интегрираните и 
други дејности на Универзитетот се 
издвојуваат 3 % од приходите 
согласно со Статутот на 
Универзитетот; 

- за материјалните и нематеријалните 
трошоци на работењето; 

- за плати, надоместоци на плата, 
надоместоци на трошоци поврзани 
со работа на лицата во работен однос 
со полно работно време на 
Факултетот; 

- за надоместоци за вршење 
дополнителни работи и задачи кои 
не спаѓаат во редовните работни 
обврски на лицата во работен однос 
со полно работно време на 
Факултетот;  

- за надоместоци на надворешни 
стручни лица за вршење работи и 
задачи на Факултетот; 

- за вонредни расходи; 
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- друго. 
 Распределбата на средствата од став 

1 од овој член се уредува со посебен акт на 
Факултетот. 

 
2.  Поединечна распределба на 

приходите  
Член 13 

Приходите стекнати по основ на: 
- образовни услуги: реализација на 

интегрирани студии по ветеринарна 
медицина, специјалистички студии, 
докторски студии, изведување 
настава на други високообразовни 
установи,  

- научноистражувачки услуги и 
проекти одобрени од единицата, 

- стручни услуги и судсковетеринарни 
вештачења, 

- други услуги,  
се распределуваат согласно со 

Одлуката за утврдување на платите и 
надоместоците на вработените на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје – Факултет за ветеринарна медицина 
– Скопје. 
 

Член 14 
Приходите стекнати од апликативни-

те услуги се распределуваат за: 

- материјални и капитални трошоци; 
- плати;  
- остатокот се распределува во 

согласност со Одлуката за 
утврдување на платите и 
надоместоците на вработените на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ 
во Скопје – Факултет за ветеринарна 
медицина – Скопје. 
 

Член 15 
Приходите стекнати по други основи 

од членот 10 остануваат за капитални, 
материјални и други трошоци за вршење на 
дејностите на Факултетот. 
 
3.  Пренамена на приход 

Член 16 
Доколку предвидените средства за 

определена намена не бидат искористени во 
тековната година, со одлука на Деканатската 
управа можат да се пренаменат.  
 
XI.  Завршни одредби 

Член 17 
Оваа Одлука влегува во сила со денот 

на објавувањето во Универзитетски гласник. 
 

Д е к а н 
Проф. д-р Лазо Пендовски, с.р. 

 
 


