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4. одржан час по педагошка практика 
    0,5 бода 

 
Вредноста на бодот, во зависност од 

расположливите финансиски средства, со 
одлука се определува од страна на деканот.  

Исплатата по сите горенаведени 
основи се врши на крајот на секој семестар 
врз основа на поднесени извештаи за 
извршени работни задачи.  

 
Надоместоци за вработените во 
Стручната служба 

Член 28 
 На вработените лица во Стручната 
служба на Филозофскиот факултет во 
Скопје им се исплатува надомест за вршење 
работи и задачи кои не спаѓаат во редовни 
работни обврски во согласност со договорот 
за вработување. Деканот со одлука го 
утврдува учеството и ја определува висината 
на надоместоците.  

 
IV.  ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 29 
 За учество во реализација на 
апликативната дејност спроведена од 
страна на Факултетот, институти, катедри, 
летни школи, центри и лаборатории, за 
секоја активност се склучува посебен 
договор за реализација помеѓу 
раководителот на активноста и деканот на 
Факултетот со кој се предвидуваат сите 
обврски на Факултетот, обврски кои 
Факултетот ги има кон трети лица, како и за 
исплата на надоместоци за вклучени 
реализатори, раководители, координа-тори 
и за лицата вклучени како административна 
поддршка од Стручната и административна 
служба на Факултетот.  
  Распределбата на средствата кои се 
остварени по основ на вршење работи за 
реализација на предметот на договорот од 
став 1, се врши со одлука на деканот, а во 
согласност со финансискиот план.  
 Одлука за учество на лицата во 
извршување на работите од став 2 донесува 
деканот, по предлог на раководителот. 
 

 
 

Член 30 
 Со влегувањето во сила на оваа 
Одлука престануваат да важат: Правилникот 
за исплата на плати, надоместоци на плати и 
други примања (пречистен текст бр. 05-445 
од 27.III 2007 г.), Правилникот за мерилата и 
критериумите за исплата на надоместоците 
за остварување на високобразовна дејност 
на постдипломските студии, стекнување 
научен степен докторат на науки (докторски 
студии) и учество во рецензентски и други 
стручни комисии (бр. 02-592 од 4.VI 2004 г.), 
како и други акти (одлуки и сл.) кои се 
однесуваат на оваа материја. 
      

Член 31 
 Мерилата и критериумите за 
стекнувањето и распределбата на 
средствата за трет циклус студии (докторски 
студии) се утврдуваат со Правилникот за 
утврдување на износот на трошоците за 
студирање на третиот циклус студии - 
докторски студии на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј” во Скопје. 
  

Член 32 
 Оваа Одлука 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 Ратко Дуев, с.р. 

 
 
Врз основа на член 20, член 75, точка 

12 и член 59 од Статутот на Филозофскиот 
факултет во Скопје (Универзитетски гласник 
бр. 463, 18 октомври 2019 г.) и член 110 од 
Законот за високото образование (Сл. 
весник на РМ бр. 82/2018), Наставно-
научниот совет на Филозофскиот факултет 
во Скопје, на својата XXVI редовна седница 
одржана на 4.XII 2019 година, донесе  

 
ПРАВИЛНИК 

за условите, критериумите и постапката за 
доделување на награди и признанија 

 
  Предмет на уредување 

Член 1 
Со овој Правилник се утврдуваат 

условите, критериумите и постапката за 
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доделување на награди и признанија од 
страна на Филозофскиот факултет во 
Скопје. 
 
Број и вид на наградите и признанијата 

Член 2 
Филозофскиот факултет во Скопје 

може да доделува награди и признанија во 
вид на статуетки, плакети, благодарници, 
паричен износ, јубилејни награди и друго. 
 Бројот и видот на наградите и 
признанијата ќе се утврдуваат со 
поединечна одлука донесена од страна на 
Деканатската управа, по предлог на 
Комисијата за доделување на награди и 
признанија. 

Наградите и признанијата се 
доделуваат на поединци, органи и 
организации кои дале особен придонес за 
развојот и унапредувањето на 
Филозофскиот факултет во Скопје. 
  
 Критериуми 

Член 3 
Критериумите за доделување на 

наградите и признанијата се утврдуваат за 
долгогодишни остварувања и постигнати 
значајни резултати и придонес во развојот 
на наставно-образовната работа и 
афирмацијата на Факултетот во државата и 
пошироко. 

Критериумите за секој поединечен 
вид награда и признание ќе се утврдуваат од 
страна на Комисијата за доделување на 
награди и признанија. 

  
Состав на Комисијата 

Член 4 
Деканот со решение 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 
Комисијата е три години од денот на 
донесувањето на оваа Одлука, со можност 
за повторен избор (освен за деканот).  
 

 

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 
поради укажана потреба. 

 
Член 6 

За работата на седницата на 
Комисијата се води записник. 

Комисијата го разгледува и го 
усвојува записникот на крајот од тековната 
седница и секој член на Комисијата има 
право да даде забелешка. 

Усвоениот записник го потпишува 
претседателот на Комисијата. 

  
Член 7 

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

Комисијата ги донесува одлуките со 
просто мнозинство од присутните членови 
кои гласаат јавно „за“ или „против“. 
  
Постапка за избор 

Член 8 
Постапката за избор на добитник на 

награда или признание ја спроведува 
Комисијата за доделување на наградите и 
признанијата. 
  

Член 9 
Предлози за доделување на награда 

или признание до Комисијата може да 
поднесат: внатрешна единица, односно 
повеќе внатрешни единици на Факултетот, 
поединци, група предлагачи (лица во 
работен однос на Факултетот) или член на 
Комисијата. 

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 институциите, 
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податоци за остваре-ните резултати, 
постигнатите остварувања, придонесот во 
развојот на наставно-образовната работа и 
афирмацијата на Факултетот во државата и 
пошироко, како и други податоци.  
 Врачување на наградите и признанијата 

  
Член 10 

Деканот ги врачува наградите и 
признанијата на Денот на Факултетот, 16 
декември. 

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

  
Член 11 

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 Ратко Дуев, с.р. 

 


