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   Врз основа на член 103, точка 8 од  Законот за високото образование, а во врска со 
член 95, член 283 точка 26 и член 285 став 3 од Статутот на  Универзитетот, како и на 
Законот за работните односи и на Колективниот договор за високо образование и наука 
(„Службен весник на РСМ“ бр.102/2021), а во врска со Правилникот за систематизација на 
работните места во Централната стручна и административна служба на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“-Битола (бр.14-1100/4-1 од 15.10.2021 година), Ректорската 
управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, на 274-та седница одржана на 
ден 29.11.2021 година, го донесе следниов 
 
 

ПРАВИЛНИК  

ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ДОДАТОЦИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ  
ВО ЦЕНТРАЛНАТА  СТРУЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА 

НА  УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА 
 

Општи одредби 
 

Член 1 
  Со овој Правилник се уредуваат платите и другите додатоци и надоместоци на 
плата на вработените во Централната стручна и административна служба на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (во натамошниот текст: Централната 
стручна и административна служба на УКЛО).  
 

Член 2 
  Вработениот има право на плата под услови и критериуми утврдени со закон, 
колективен договор и овој Правилник.  
  Покрај плата, вработениот има право на додатоци и надоместоци на плата и други 
примања согласно со закон, колективен договор и овој Правилник.  
    

Член 3 
  Платата на вработениот се пресметува и исплаќа еднаш месечно, во паричен износ.  
  Придонесите и даноците на платите на вработените ги плаќа Универзитетот, со 
исплатата на платата. 
  

Член 4 
  Универзитетот води евиденција за платите, додатоците и надоместоците на 
платите, како и на исплатените придонеси и даноци од плата, а при секое исплаќање на 
плата, на вработениот му издава пресметковен лист со пресметка на плата, додатоци на 
плата и платени придонеси на плата.  
  Универзитетот e должен да му издаде на вработениот, до 31 јануари во новата 
календарска година, писмена пресметка на платата, придонесите од плата и 
надоместоците на платата за платниот период, односно за изминатата година. 
 
 



Член 5 
 Средствата за платите и другите надоместоци за вработените во Централната 
стручна и административна служба на УКЛО се обезбедуваат од Буџетот на Република 
Северна Македонија и од сопствени приходи. 
 

Плати и додатоци на плати 
 

Член 6 
Платата на вработениот во Централната стручна и административна служба на 

УКЛО се состои од две компоненти: 
 1. Основна компонента на плата 
 2. Исклучителна компонента на плата 

         
 1. Основната компонента на плата од став 1 точка 1, се состои од: 

 основна бруто плата и 
 дел од плата за работен стаж. 

Основната бруто плата се утврдува така што основната вредност на коефициентот 
се множи со коефициентот на сложеност на работното место на кое вработениот е 
распореден. 
 Основната вредност на коефицентот и коефициентот на сложеност на работните 
места за платата којашто се исплаќа од основниот буџет на Министерствто за образование 
и наука се утврдуваат со Колективниот договор за високо образование и наука. 
 Делот од плата за работниот стаж за вработениот се вреднува во износ од 0,5 % од 
основната бруто плата, за секоја навршена година, а најмногу до 20 %. 
          
 2. Исклучителната компонента се состои од: 

 дел од плата за работна успешност и 
 додатоци и надоместоци. 

 
 

Член 7 
 Основната вредност на коефициентот за пресметување на основната бруто плата на 
вработените во Централната стручна и административна служба на УКЛО е утврдена со 
Колективниот договор и изнесува 21.776 денари. 
 По истекот на важењето на Колективниот договор, а до склучување на нов 
колективен договор, основната вредност на коефициентот за пресметување на основната 
бруто плата на вработените во Централната стручна и административна служба на УКЛО е 
54% од просечната исплатена месечна бруто плата по вработен во Републиката, за 
претходната година, според податоците на Државниот завод за статистика. 
  

Член 8 
 Платите кои месечно им се исплаќаат на вработените  во Централната стручна и 
административна служба на УКЛО, се исплаќаат врз основа на утврдените коефициенти 
на сложеност на работните места за пресметување на основната бруто плата, делот од 
плата за работен стаж и  по  другите  основи  утврдени  со овој Правилник. 
 Коефициентот на сложеност за пресметување на основната бруто плата за секој 
вработен според нивото на  работното  место   на  кое  работи   во  Централната стручна и 
административна служба на УКЛО, е  утврден  во согласност  со  Колективниот договор  
за  високо образование и наука и тоа на следниов начин:            



Реден 
број 

Шифра 
Назив на работното 

место 

Коефициент 
на 

сложеност 
од 

01.09.2021 

Коефициент 
на 

сложеност  
од 01.09.2022 

1 ОБН 01 02 А01 001 Генерален секретар на 
Универзитетот 

1.93 2.30 

2 ОБН 01 02 Б02 002 
 

Раководител на Сектор за 
настава, обезбедување 
квалитет, наука и 
меѓународна соработка 

1.78 2.00 

3 ОБН 01 02 Б02 003 Раководител на Сектор за 
финансии, сметководство, 
инвестиции и развој 

1.78 2.00 

4 ОБН 01 02 Б02 001 Раководител на Сектор за 
општи и правни работи 

1.78 2.00 

5 ОБН 01 02 Б02 007 
 

Раководител на Сектор за 
информатички и 
комуникациски 
технологии 

1.78 2.00 

6 ОБН 01 02 Б04 024 Раководител на Одделение 
за радио, ТВ и web 

1.63 1.70 

7 ОБН 01 02 В01 004 Советник за настава, наука 
и обезбедување квалитет 

1.62 1.68 

 
8 

ОБН 01 02 Б01 001 Советник за општи и 
нормативно-правни 
работи 

1.62 1.68 

9 ОБН 01 02 В01 004 Советник за наука 1.62 1.68 
10 ОБН 01 02 В01 003 Советник за меѓународна 

соработка 
1.62 1.68 

11 ОБН 01 02 В01 011 Советник за финансии, 
сметководство, 
инвестиции и развој и 
одговорен сметководител 

1.62 1.68 

12 ОБН 01 02 В01 011 Советник за финансии, 
сметководство, 
инвестиции и развој 

1.62 1.68 

13 ОБН 01 02 В01  
037 

Советник во кабинетот на 
Ректорот 

1.62 1.68 

14 ОБН 01 02 В01 022 Советник за издавачка 
дејност и култура 

1.62 1.68 

15 ОБН 01 02 В01 035 
 

Главен и одговорен 
уредник на 
Универзитетско радио 

1.62 1.68 

16 ОБН 01 02 В01 038 Советник за кариера, 
алумни и доживотно 
учење 

1.62 1.68 

17 ОБН 01 02 В02 004 Виш соработник за 
настава (прв циклус) 

1.61 1.63 

18 ОБН 01 02 В02 004 Виш соработник за 
настава (втор и трет 
циклус) 

1.61 1.63 

19 ОБН 02 01 В02 011 Виш соработник за 1.61 1.63 



финансии, сметководство, 
инвестиции и развој  

20 ОБН 01 02 В02 027 Виш соработник за 
култура и спорт 

1.61 1.63 

21 ОБН 01 02 В02 008 Виш соработник за 
библиотечно работење 

1.61 1.63 

22 ОБН 01 02 В02 009 Виш соработник за ИКТ 1.61 1.63 
23 ОБН 02 01 В02 028 Виш соработник за 

кариера, алумни и 
доживотно учење 

1.61 1.63 

24 ОБН 01 02 В04 009 Помлад соработник за 
ИКТ 

1.59 1.61 

25 ОБН 01 02 В04 003 Помлад соработник за 
меѓународна соработка 

1.59 1.61 

26 ОБН 01 02 Г01 015 Магационер I / Самостоен 
референт за магацинско 
работење 

1.13 1.18 

27 ОБН 01 02 Г01 010 Самостоен референт 
архивар 

1.13 1.18 

28 ОБН 01 02 Г01 004 Самостоен референт - 
техничар 

1.13 1.18 

29 ОБН 04 01 А01 002 Хигиеничар  1.00 1.05 
30 ОБН 04 02 А01 002 Портир 1.05 1.10 
31 ОБН 04 02 А01 001 Чувар 1.00 1.05 
32 ОБН 04 03 А01 001 

 
Возач во Кабинет на 
ректор  
и одговорен на возен парк 

1.05 1.10 

33 ОБН 04 03 А01 001 Возач 1.05 1.10 
34 ОБН 04 04 А01 011 Работник во кујна 1.05 1.10 
35 ОБН 04 01 А01 006 Хаус-мајстор I 1.05 1.10 

 
 

Член 9 
 Основната бруто плата на вработените во Централната стручна и административна 
служба на Универзитетот, утврдена врз основа на коефициентите од член 8 од овој 
Правилник,  се зголемува за дел од плата за работен стаж  од 0,5% од утврдената плата за 
секоја година работен стаж, а најмногу до 20%.  

 
 

Член 10 
 Средствата за исплата на основната бруто плата и за дел од плата за работен стаж, 
од членовите 8 и 9 од овој Правилник, се обезбедуваат од Буџетот на Република Северна 
Макединија. 
 
 

Член 11 
 На раководните лица и одговорниот сметководител во Централната стручна и 
административна служба на Универзитетот, им се утврдува додаток на плата за 
раководење, на следниот начин:   



Реден 
број 

Шифра 
Назив на 
работното место 

Број 
на  
изврш
и-тели 

Коефициент 
на сложеност  
од 01.09.2021  

Коефициет на 
сложеност  од 
01.09.2022 

1 ОБН 01 02 А01  Генерален секретар на 
Универзитетот 

1 0,24 0,29 

2 ОБН 01 02 Б02  
  

Раководител на 
Сектор  

3 0,19 0,21 

3 ОБН 01 02 Б04  Раководител на 
Одделение  

1 0,16 0,17 

 
 

4 

 
 
ОБН 01 02 В01  

Советник за 
финансии,сметководст
во, инвестиции и 
развој и одговорен 
сметководител 

 
 

1 

 
 

0,13 

 
 

0,14 

 
Член 12 

 Утврдениот додаток на плата за вработените од член 11 од овој Правилник, се 
зголемува за дел од плата за работен стаж од 0,5% од утврдената бруто плата за секоја 
година работен стаж, а најмногу до 20%.  
 

Член 13 
 Средствата за исплата на додатокот на плата од член 11 и на делот од плата за 
работен стаж од член 12 од овој Правилник, се обезбедуваат од сопствените приходи на 
Универзитетот. 
 

Член 14 
 На вработените во Централната стручна и административна служба на УКЛО, од 
средствата од сопствени приходи на Универзитетот им се исплатува основна бруто плата 
по коефициенти на сложеност за секој вработен според нивото на  работното место на кое 
работи  во  Централната  стручна  и  административна  служба на УКЛО, и тоа на 
следниов начин: 
 

Реден 
број 

Шифра 
Назив на работното 

место 

Коефициент 
на 

сложеност 
од 

01.09.2021 

Коефициент 
на 

сложеност  
од 01.09.2022 

1 ОБН 01 02 А01 001 Генерален секретар на 
Универзитетот 

1,46 1,74 

2 ОБН 01 02 Б02 002 
 

Раководител на Сектор за 
настава, обезбедување 
квалитет, наука и 
меѓународна соработка 

0,95 1,07 

3 ОБН 01 02 Б02 003 Раководител на Сектор за 
финансии, сметководство, 
инвестиции и развој 

0,95 1,07 

4 ОБН 01 02 Б02 001 Раководител на Сектор за 
општи и правни работи 

0,95 1,07 

5 ОБН 01 02 Б02 007 
 

Раководител на Сектор за 
информатички и 
комуникациски 
технологии 

0,95 1,07 



6 ОБН 01 02 Б04 024 Раководител на Одделение 
за радио, ТВ и web 

0,62 0,65 

7 ОБН 01 02 В01 004 Советник за настава, наука 
и обезбедување квалитет 

0,45 0,47 

 
8 

ОБН 01 02 Б01 001 Советник за општи и 
нормативно-правни 
работи 

0,45 0,47 

9 ОБН 01 02 В01 004 Советник за наука 0,45 0,47 
10 ОБН 01 02 В01 003 Советник за меѓународна 

соработка 
0,45 0,47 

11 ОБН 01 02 В01 011 Советник за финансии, 
сметководство, 
инвестиции и развој и 
одговорен сметководител 

0,45 0,47 

12 ОБН 01 02 В01 011 Советник за финансии, 
сметководство, 
инвестиции и развој 

0,45 0,47 

13 ОБН 01 02 В01  
037 

Советник во кабинетот на 
Ректорот 

0,45 0,47 

14 ОБН 01 02 В01 022 Советник за издавачка 
дејност и култура 

0,45 0,47 

15 ОБН 01 02 В01 035 
 

Главен и одговорен 
уредник на 
Универзитетско радио 

0,45 0,47 

16 ОБН 01 02 В01 038 Советник за кариера, 
алумни и доживотно 
учење 

0,45 0,47 

17 ОБН 01 02 В02 004 Виш соработник за 
настава (прв циклус) 

0,26 0,26 

18 ОБН 01 02 В02 004 Виш соработник за 
настава (втор и трет 
циклус) 
 

0,26 0,26 

19 ОБН 02 01 В02 011 Виш соработник за 
финансии, сметководство, 
инвестиции и развој  

0,32 0,32 

20 ОБН 01 02 В02 027 Виш соработник за 
култура и спорт 

0,26 0,26 

21 ОБН 01 02 В02 008 Виш соработник за 
библиотечно работење 

0,26 0,26 

22 ОБН 01 02 В02 009 Виш соработник за ИКТ 0,26 0,26 
23 ОБН 02 01 В02 028 Виш соработник за 

кариера, алумни и 
доживотно учење 

0,26 0,26 

24 ОБН 01 02 В04 009 Помлад соработник за 
ИКТ 

0,14 0,14 

25 ОБН 01 02 В04 003 Помлад соработник за 
меѓународна соработка 

0,14 0,14 

26 ОБН 01 02 Г01 015 Магационер I / Самостоен 
референт за магацинско 
работење 

0,41 0,42 

27 ОБН 01 02 Г01 010 Самостоен референт 
архивар 

0,14 0,14 



28 ОБН 01 02 Г01 004 Самостоен референт - 
техничар 

0,29 0,30 

29 ОБН 04 01 А01 002 Хигиеничар  0,07 0,07 
30 ОБН 04 02 А01 002 Портир 0,08 0,08 
31 ОБН 04 02 А01 001 Чувар 0,08 0,08 
32 ОБН 04 03 А01 001 

 
Возач во Кабинет на 
ректор  
и одговорен на возен парк 

0,54 0,57 

33 ОБН 04 03 А01 001 Возач 0,40 0,42 
34 ОБН 04 04 А01 011 Работник во кујна 0,07 0,07 
35 ОБН 04 01 А01 006 Хаус-мајстор I 0,27 0,28 

 
 

Член 15 
 Од средствата обезбедени од сопствените приходи, на вработените во 
Централната стручна и административна служба на Универзитетот, на утврдената бруто 
плата од членовите 8, 11 и 14, им се исплаќа: 

- Додаток од 5% од утврдената плата по основ на стекнат научен назив 
магистер; 

- Додаток од 10% од утврдената плата по основ на стекнат научен назив 
доктор на науки. 

 
 

Член 16 
  Бруто платата на вработените во Централната стручна и административна служба 
на УКЛО, утврдена врз основа на членовите 14 и 15 од овој Правилник, се зголемува за 
дел од плата за работен стаж од 0,5% за секоја година работен стаж, а најмногу до 20%, а 
се обезбедува од сопствените приходи на Универзитетот. 
 
 

Член 17 
 Вредноста на коефициентите од членот 14 од овој Правилник може да се менува со 
Одлука на ректорот на Универзитетот. 

 
 

Дел од плата за работна успешност 
 

Член 18 
 Основната бруто плата на вработениот по основ на работна успешност и 
покажани резултати во текот на месецот, може да се зголеми до 30%. 
 Висината на средствата за делот од платата за работна успешност се исплатува од 
сопствени приходи. 
 Делот од плата за работна успешност се утврдува во зависност од следните 
критериуми: 

 вонредно и натпросечно оптоварување на вработениот; 
 зголемен обем на работа; 
 предвремено и квалитетно извршување на работите. 

 Делот од плата за работна успешност се утврдува со одлука на ректорот. 
 
 



Додатоци и надоместоци на плата  

Надоместок за службено патување 
 

Член 19 
 Вработениот што е испратен на службено патување има право на надоместок за 
трошок за дневници, патување, сместување преку ноќ и други трошоци направени во 
текот на службеното патување. 
           Трошоците за службено патување ги сноси Универзитетот од сопствени приходи на 
сметките од типот 788 и од средствата на наменските сметки за проекти од типот 785 и се 
определуваат на следниот начин: 

(а) За службено патување во времетраење од 8 до 12 часа се плаќа до 50 % од 
целосната дневница; 

 (б) За службено патување во времетраење за подолго од 12 часа се плаќа цела 
дневница. 
          Ако на вработениот му е обезбедена бесплатна храна на службеното патување, 
дневницата се намалува за 30%. 
          Дневницата што ја исплаќа Универзитетот од сопствени приходи се плаќа во 
согласност со прописите што ја регулираат оваа област еднакво за сите буџетски 
корисници. 
         Дневницата што ја исплаќа Универзитетот од приходи стекнати од реализација на 
проекти се плаќа во согласност со прописите што се применуваат за проектот. 

    Доколку во местото на службеното патување нема хотелско сместување или ако не 
може да се користи од оправдани причини, дневницата се зголемува за 70 %. 

     На вработениот кој е испратен на службено патување во странство му се определува 
дневница врз основа на важечки акт на Владата на РСМ. 
          Вработениот има право на надоместок за користење на сопствен автомобил за 
службени цели во висина утврдена со Одлука на Сенатот на УКЛО. 

           
Додатоци за прекувремена и ноќна работа и изложеност на ризик 

 
Член 20 

 Основната бруто плата на вработениот се зголемува по час за: 
 прекувремена работа - 35%; 
 работа ноќе - 35%; 
 работа во три смени - 5%; 
 работа во ден на неделен одмор - 35%; 
 работа во денови на празници - 50%; 
 ракување со опасни материи - 15%; 
 изложеност на јонизирачки зрачења - 15%. 

 Додатоците меѓусебно не се исклучуваат. 
 Правото на зголемена плата, по основ на работа во три смени, вработениот го 
остварува само за деновите кога работи во втора и трета смена. 
 За вработениот кој е пет години пред исполнување на услов за старосна пензија со 
одлука на ректорот може да се утврди право и висина на додаток пред пензионирање, кој 
се исплаќа од сопствените средства на Универзитетот. 
 Средствата за додатоците од став 1 на овој член, се обезбедуваат од основниот 
буџет на Министерството за образование и наука. 



Член 21 
       За време на користење на годишен одмор, вработениот има право на плата во 

висина на платата што би ја примил во тековниот месец кога би бил на работа, без 
додатоците на плата по основ на посебни услови за работа. 
 

Член 22 
        За време на привремена неспособност за работа поради болест и повреда, 

вработениот има право на надомест на плата во висина определена согласно закон, од 
просечно исплатена нето плата на вработениот во претходните три месеци, почнувајќи од 
првиот ден на боледувањето. 

 
Член 23 

       Во случаи на спреченост за работа поради професионални заболувања и повреди на 
работа, давање на крв и други случаи утврдени со закон, надоместокот се утврдува во 
висина од 100 % од основицата утврдена во претходниот член на овој Правилник (од 
просечно исплатена нето плата на вработениот во преходните три месеци). 
 
 

Други надоместоци и примања 
 

Надомест на трошоци за одвоен живот од семејството 
 

Член 24 
     Вработениот има право на надомест на трошоци за одвоен живот од семејството, 

согласно закон, доколку е распореден да извршува работна задача и има постојан 
престој во место кое е оддалечено од неговото место на живеење најмалку 50 
километри. 

     На вработениот му припаѓа правото од ставот 1 на овој член најмалку во износ од 
60% од неговата просечна плата исплатена во последните три месеци, доколку со 
прописите за Буџетот на Република Северна Македонија не е поинаку определено. 

      Средства за надомест на трошоци за одвоен живот се обезбедуваат од сопствени 
приходи на Универзитетот. 

        
Член 25 

     Вработениот има право на надомест на трошоци во случај на смрт на вработениот 
или на смрт на член од потесното семејство и надомест на трошоци за непрекинато 
боледување подолго од 6 месеци 

     Во случај на смрт на вработен, на неговото семејство му припаѓа парична помош. 
     На вработениот му се исплатува парична помош и тоа: 

 во случај на смрт на член на неговото потесно семејство (сопруг/а, вонбрачен/а 
партнер/ка, родител или дете); 

 за непрекинато боледување подолго од шест месеци. 
 На вработениот му се исплатува парична помош од став 1 и став 2 на овој член во 
висина утврдена во Законот за извршување на буџетот. 
 На вработениот му се исплатува парична помош во висина од една основица во 
случај на потешки последици од елементарни непогоди, согласно Закон за заштита и 
спасување. 



      Паричната помош од ставот 2 алинеја 1 на овој член, на вработениот му следува 
за смрт на секој член од неговото потесно семејство во текот на една календарска 
година. 

      Паричната помош на вработениот му се исплаќа еднократно. 
     Средствата за исплата на парична помош се обезбедуваат од основниот буџет на 

Министерството за образование и наука.  
Средства за исплата на парична помош може да се обезбедат и  од средствата на 

сметките од типот 788 на Универзитетот, со одлука на ректорот на Универзитетот. 
  

 
Надомест за годишен одмор (регрес) 

 
Член 26 

     Вработениот има право на надоместок за годишен одмор (регрес). 
     Висината на регресот за годишен одмор изнесува најмногу 60% од последната 

просечна месечна нето плата во РС Македонија објавена од државниот завод за 
статистика, под услов вработениот да работел најмалку 6 месеци во календарската година 
кај Универзитетот. 

     Регресот за годишен одмор се исплатува еднаш во текот на годината. 
     Износот се утврдува според основицата која важи на денот на донесувањето на 

одлуката за исплата. 
     Универзитетот може да исплати регрес за годишен одмор, доколку има обезбедено 

средства на сметките од типот 788 на Универзитетот, со одлука на ректорот на 
Универзитетот. 

 
Јубилејни награди 

 
Член 27 

       На вработениот може да му се додели јубилејна награда за непрекината работа од 
најмалку 10 години во Универзитетот, во висина на просечната месечна плата по работник 
во РС Македонија исплатена во последните 3 месеци и објавена од државниот завод за 
статистика. 

      Ова право вработениот го остварува само доколку Универзитетот има сопствени 
приходи за оваа намена, на сметките од типот 788 на Универзитетот, со одлука на 
ректорот на Универзитетот. 

 

Член 28 
     Вработениот има право на надоместоци за вршење на дополнителни работи и 

работни задачи, кои не спаѓаат во редовни работни обврски, а висината на овие 
надоместоци ќе се утврдува и исплатува врз основа на одлука од ректорот.  

     Средствата од став 1 на овој член, се обезбедуваат од средствата на сметките од 
типот 785 и 788 на Универзитетот, со одлука на ректорот на Универзитетот, доколку има 
средства за тоа. 

 
Член 29 

       Вработениот со намалена работна способност предизвикана од старост и 
истоштеност, а кој е пет години пред пензионирање и е распореден на помалку 
вреднувано работно место, добива плата во висина на платата од претходното работно 
место. 



Отпремнина за заминување во пензија 
 

Член 30 
     Вработениот има право на отпремнина за заминување во пензија, согласно 

позитивните прописи на РСМ, во висина од најмалку две просечни  плати. 
     Средствата за исплата на отпремнина се обезбедуваат од основниот буџет на 

Министерството за образование и наука. 
 Покрај правото на отпремнина за заминување во пензија од став 1 од овој член, 

вработениот има право на отпремнина за заминување во пензија и од средства на  
сметките од типот 788 на Универзитетот, во висина утврдена со одлука на ректорот на 
Универзитетот. 

 
Преодни и завршни одредби 

Член 31 
 По истекот на рокот за кој е склучен Колективниот договор за високо образование 
и наука, а до склучување на нов колективен договор, коефициентот на сложеност на 
работните места за пресметување на основната бруто плата на вработените во 
Централната стручна и административна служба на УКЛО е еднаков на коефициентот 
утврден за пресметка од 1 септември 2022 година. 
 Основната компонента на плата, утврдена со Колективниот договор, се исплаќа од 
средства од основниот буџет на Министерството за образование и наука. 
 Универзитетот има право од сопствени приходи да исплаќа повисока основна 
компонента на плата од онаа утврдена со Колективниот договор. 
 

Член 32 
 Бруто платата на вработениот во Централната стручна и административна служба 
на УКЛО, не смее да биде во понизок износ од утврдената висина на минималната плата 
на национално ниво. 

 
Член 33 

 Со исплатата на бруто платата по овој Правилник, вработениот ја задржува 
основната компонента на плата, утврдена пред примената на овој Правилник, доколку е 
поповолна за него. 
 

Член 34 
 Со влегувањето во сила на овој Правилник, престанува да важи Одлуката за 
изворот на средства и за начинот на пресметка на платите и другите додатоци за 
вработените во Централната стручна и административна служба на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ – Битола бр.14-933/3 од 10.09.2021 година.  
 

Член 35 
 Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на 
Универзитетот. 
 
 
                                   
                                                             Проф. д-р Сашо Коруновски, 
                                                                                                                             Ректор 


