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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), член 62, став 1, 
точка 13 од Статутот на Факултетот за 
ветеринарана медицина во Скопје 
(Универзитетски гласник бр. 460 од 18 
октомври 2019 година) и Предлог-одлуката 
на Деканатската управа бр. 0201-1129/8 од 
26.8.2021 година, Наставно-научниот совет 
на Факултетот, на седницата одржана на 
14.9.2021 година, ја донесе следнава 

 
П О Л И Т И К А 

за спречување на корупција 
на Факултетот за ветеринарна медицина 

во Скопје 
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” 

во Скопје 
 

Целта на политиката за спречување 
на корупција на Факултетот за ветеринарна 
медицина во Скопје при Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј” во Скопје е да се определат 
обврските и должностите на Факултетот за 
ветеринарна медицина во Скопје (во 
понатамошниот текст: Факултетот) со цел 
спречување на корупција. 

Факултетот ги спроведува своите 
надлежности и активности чесно, со висок 
морал и со етичност во работењето. 

Факултетот презема обврска за 
спроведување на политика на нула 
толеранција за мито и корупција.  

Факултетот е посветен на 
професионално дејствување, фер и со 
интегритет во сите негови активности и 
деловни односи, и е посветен на 
спроведување на ефективни системи за 
спречување корупција. 

Факултетот се придржува до сите 
релевантни закони поврзани со спречување 
на корупција и мито во Република Северна 
Македонија, како и со релевантните закони 
за финансиско работење, внатрешна 
финансиска ревизија, заштита на дојавувачи 
и општите закони за вработени во јавниот 
сектор и административни службеници. 

Факултетот има постапки за работа 
до третите лица кои содржат елементи за 
намалување на ризиците од мито и 

корупција. Тие, главно, се однесуваат на 
активности поврзани со: 
 финансиското работење на 

Факултетот; 
 вработувањето на Факултетот; 
 спроведувањето на јавните набавки 

на Факултетот; 
 избор на ангажиран персонал и 

корисници на Факултетот; 
 следење на реализација на 

високобразовната, 
научноистражувачката и 
апликативната работа на 
Факултетот; 

 следење на реализацијата на 
проектите на Факултетот; 

 управување со фондовите и другите 
финансиски и материјални средства 
на Факултетот. 
Факултетот има воспоставено 

постапки за информирање и градење на 
свесност кај вработените и другите лица за 
спречување на корупција, согласно со оваа 
Политика за спречување на корупција и 
Прирачникот за спречување на корупција за 
сите инволвирани лица на Факултетот во 
системот за борба против корупција. 

Оваа Политика за спречување на 
корупција, заедно со Прирачникот за 
спречување на корупција за сите 
инволвирани лица на Факултетот во 
системот за борба против корупција, се 
однесува на сите вработени и други лица на 
сите нивоа на Факултетот, како и на сите 
поврзани лица кои работат или се вклучени 
во активностите на Факултетот.  

Оваа Политика за спречување на 
корупција не забранува давање и примање на 
податоци и гостопримство од трети лица или 
страни кои се во линија на одредбите од 
Прирачникот за спречување на корупција за 
сите инволвирани лица на Факултетот во 
системот за борба против корупција 
согласно со системот на управување на 
Факултетот. 

Факултетот дава спонзорства и 
донации што се во согласност со законската 
легислатива од делокругот на неговото 
работење, кои, по правило, се насочени кон 
институции од едукативен карактер, како и 
иницијативи поврзани со едукација и 
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истражување. Сите донации и спонзорства се 
одобруваат од страна на деканот и 
Деканатската управа на Факултетот. 

Факултетот е посветен да нема 
штетен третман кон оние кои ќе пријават со 
добра намера сомнеж за корупција или 
одбивање на мито. 

Определбата на Факултетот за нула 
толеранција за мито и корупција е споделена 
со сите вработени, ангажирани лица и други 
лица вклучени во работните активности и 
процесите на Факултетот, добавувачите и 
корисниците на средства и други 
матреијални добра и со нив ги споделуваат 
сите промени во политиките направени 
потоа. 

Одговорноста е на сите индивидуи да 
ја прочитаат и да ја разберат Политиката за 
спречување на корупција заедно со 
Прирачникот за спречување на корупција за 
сите инволвирани лица на Факултетот во 
системот за борба против корупција кои 
содржат подетални објаснувања, барања и 
обврски, и до нив да се придржуваат. 

За остварување на целите на 
Политиката за спречување на корупција, 
Факултетот ќе ја следи нејзината примена и 
ќе примени процедура за нејзина ревизија за 
потребите на Факултетот со неопходни 
промени, со цел подобрување на системот за 
спречување на корупција и усогласување со 
релевантните закони избегнувајќи ги 
потенцијалните ризици од корупција на кои 
се изложени сите инволвирани на 
Факултетот за ветеринарна медицина во 
Скопје. 

 
Декан 

Проф. д-р Лазо Пендовски, с.р. 
 
 
 
 
 
 

 
 
  


