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Весна Илиевска Цветановска 

 

Техничко уредување 
Зоран Кордоски 

м-р Елизабета Додевска 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О Д Л У К А 
за постапката и начинот на организирање 
на издавачката дејност на Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Факултет 
за ветеринарна медицина – Скопје 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
за условите, критериумите и постапката за 
доделување на награди и признанија од 
страна на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј” во Скопје, Факултет за 
ветеринарна медицина – Скопје 
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подготовка, дизајн, уредување на изданието, 
печатење, лекторирање и сл.).  
 

Член 23 
Надоместокот се утврдува согласно 

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

Вредноста на бодот од став 1 на овој 
член е еднаква на вредноста на бодот за 
исплата на платите на вработените на 
Факултетот. 
 

Член 24 
Факултетот склучува договор со 

авторот за издавање на изданието, со кој се 
регулираат заемните права и обврски и му се 
пренесува издавачкото право на Факултетот 
за изданието што се издава. 

Договорните страни го склучуваат 
договорот пред печатењето на изданието, 
односно пред објавувањето на изданието во 
електронска форма. 
 
Преодни и завршни одредби 

Член 25 
Сите изданија кои нема да бидат 

опфатени со оваа Одлука ќе се сметаат за 
нови изданија и постапката за нивно 
издавање/објавување ќе се спроведува 
согласно со Правилникот на Универзитетот и 
оваа Одлука. 
 

Член 26 
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 17, став 2 и член 
62, став 1, точка 13 од Статутот на Факултетот 
за ветеринарна медицина во Скопје 
(Универзитетски гласник бр. 460/2019), 
Наставно-научниот совет на Факултетот, на 
седницата одржана на 19.11.2021 година, го 
донесе следниов 
 

П Р А В И Л Н И К 
за условите, критериумите и постапката 

за доделување на 
награди и признанија од страна на 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во 
Скопје, Факултет за ветеринарна 

медицина – Скопје 
 
Предмет на уредување 

Член 1 
Со овој Правилник се уредуваат 

условите, критериумите и постапката за 
доделување на награди и признанија од 
страна на Факултетот за ветеринарна 
медицина во Скопје при Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј” во Скопје (во 
понатамошниот текст: Факултетот).  
 
Број и вид на наградите и признанијата 

Член 2 
Факултетот може да доделува награ-

ди и признанија во вид на статуетки, плаке-
ти, благодарници, пофалници, паричен 
износ, јубилејни награди и друго.  

Бројот и видот на наградите и 
признанијата ќе се утврдуваат со поединечна 
одлука, по предлог на Комисија за 
доделување на награди и признанија. 

Наградите и признанијата се 
доделуваат на поединци, органи, организа-
ции и институции кои дале особен придонес 
за развојот и унапредувањето на Факултетот. 

Факултетот доделува и награди за 
најдобри студенти.  
 
Критериуми 

Член 3 
Критериумите за доделување на 

наградите и признанијата се утврдуваат за 
повеќегодишни остварувања и постигнати 
значајни резултати и придонеси во развојот 
на наставно-образовната, научноистражу-
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вачката, клиничката и применувачката 
работа и афирмацијата на Факултетот во 
државата и во странство. 

Критериумите за секој поединечен 
вид награда и признание ќе се утврдуваат од 
страна на Наставно-научниот совет на 
Факултетот, по предлог на Комисијата за 
доделување на награди и признанија. 
 
Состав на Комисијата 

Член 4 
На предлог на Деканатската управа, 

Наставно-научниот совет на Факултетот ја 
формира Комисијата за доделување на 
награди и признанија (во понатамошниот 
текст: Комисијата).  

Комисијата ја сочинуваат 5 члена. 
Претседател на Комисијата, по 

функција, е деканот на Факултетот. 
Мандатот на членовите на Комиси-

јата е три години од денот на донесувањето 
на одлуката, со право за повторен избор на 
членовите. 
 
Начин на работа на Комисијата 

Член 5 
За прашањата од својата надлежност, 

Комисијата работи и одлучува на седници.  
Седниците ги закажува и со нив 

раководи претседателот на Комисијата.  
Седница на Комисијата може да се 

закаже и по барање на член на Комисијата, 
по барање на Наставно-научниот совет. 
 

Член 6 
За работата на седницата на 

Комисијата се води записник.  
Усвоениот записник го потпишува 

претседателот на Комисијата. 
Записниците со предлозите се 

доставуваат до членовите на Наставно-
научниот совет.  
 

Член 7 
Комисијата може да работи и 

полноважно да одлучува ако на седницата 
присуствува мнозинството од членовите 
(најмалку 3 члена). 

Одлуките на Комисијата се донесу-
ваат со мнозинство гласови од присутните 
членови. 

Комисијата одлуува со јавно гласање 
со изјаснување со „за“ или „против“ 
предлогот. 
 
Постапка за избор 

Член 8 
Постапката за избор на добитник на 

награда или признание ја спроведува 
Комисијата за доделување на награди и 
признанија. 
 

Член 9 
Предлози за доделување на награда 

или признание до Комисијата може да 
поднесат раководител на внатрешна 
единица на Факултетот, поединци или група 
предлагачи (лица во работен однос на 
Факултетот). 

Предлагачите од став 1 на овој член 
треба писмено подробно да го образложат 
предлогот. 

Во предлогот треба да се содржани и 
биографски податоци за поединците или 
основни податоци за институцијата, подато-
ци за остварените резултати и остварувања, 
придонесот во развојот на наставно-
образовната, научноистражувачката, 
клиничката и применувачката работа и 
афирмацијата на Факултетот во државата и 
пошироко, како и други податоци. 

Предлогот од Комисијата се 
доставува до членовите на Наставно-
научниот совет, кои донесуваат одлука за 
доделување на награди и признанија од 
страна на Факултетот. 
 
Награди за најдобри студенти 

Член 10 
На Факултетот се доделува посебна 

награда за најдобри студенти за 
постигнување исклучителни резултати во 
студирањето и за унапредување и 
афирмација на угледот на Факултетот.  
 

Член 11 
Наградата се доделува секоја година.  
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Наградата се доделува на првите три 
студенти во една академска година кои 
постигнале највисок просек на студии во 
текот на студирањето, кој не смее да биде 
под просекот од 9,00. 

Доколку двајца или повеќе 
кандидати ги исполнуваат условите, 
конечната одлука ја донесува Комисијата врз 
основа на следниве критериуми:  
 студент – добитник на награди за 

студенти од други институции;  
 навремено завршување на студиите;  
 избор за демонстратор на предмет на 

Факултетот; 
 активно членство во студентски 

здруженија;  
 активно учество во работата на 

органите на Факултетот;  
 учество во научноистражувачка 

работа;  
 други награди и стипендии.  

 
Член 12 

Наградата се состои од писмена 
пофалница и паричен износ кој го утврдува 

Наставно-научниот совет по предлог на 
Комисијата.  
 
Врачување на наградите и признанијата 

Член 13 
Деканот ги врачува наградите и 

признанијата на Денот на Факултетот, на 14 
ноември, кој се одбележува на свечен начин, 
секоја година.  

Награди, признанија, благодарници, 
пофалници и сл., Факултетот може да 
доделува и по повод на други јубилеи, 
значајни настани и промоции. 
 
Завршна одредба 

Член 14 
Овој Правилник влегува во сила со 

денот на донесувањето, а ќе се применува од 
денот на објавувањето во Универзитетски 
гласник. 
 

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