Врз основа на член 104 став (3) од Законот за средното образование („Службен
весник на Република Македонија” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03,
42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11,
51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16 и 127/16),
министерот за образование и наука донесе

ПРАВИЛНИК
за начинот на стекнување и распределба на средствата
во јавните училишта

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на стекнување и распределба на
средствата во јавните училишта (во натамошниот текст: средните училишта) од
партиципација на корисниците на услуги, продажба на производи и услуги кои се
резултат на вршење на основна дејност и од трговските
друштва, јавните
претпријатија, установи и органи на државна управа во кои се остварува практична
обука за учениците.
Член 2
Средства од партиципација на корисниците на услуги средните училишта
можат да стекнат од:
 образование на вонредни ученици;
 полагање на испити на вонредни ученици;
 образование на ученици во постсредно образование (специјалистичко
образование);
 образование на кандидати во неформално образование на возрасните и
 преписи на издадени дипломи и сведителства.
Член 3
Средства од продажба на производи и услуги кои се резултат на вршење на
основна дејност средните училишта можат да стекнат од:
 приходи од работењето на реални училишни компании;
 приходи од продажба на производи и услуги од вршење на основна дејност на
средното училиште и

 приходи од услуги за изнајмување на средства и објекти.
Член 4
Средства од трговските друштва, јавните претпријатија, установи и органи на
државна управа во кои се остварува практична обука за учениците средните
училишта можат да стекнат од:
 практична обука на учениците во трговските друштва, јавните претпријатија,
установи и органи на државна управа и
 феријална и професионална практика на учениците во земјата и во странство.
Член 5
Средствата стекнати согласно членовите 2, 3 и 4 од овој правилник се користат
за унапредување, осовременување и развој на дејноста во средните училишта.
Член 6
Распределбата на средствата стекнати согласно членовите 2, 3 и 4 од овој
правилник е следна:
A) Дел од средствата во висина од 40 проценти да се искористат за следниве
намени:
- набавка на дидактички средства и материјали за училиштето;
- набавка на ИКТ опрема;
- набавка на опрема, алати и машини за практична настава;
- набавка на материјали за изведување на практичната настава;
- одржување на просториите и училниците за изведување на наставата и на
практичната настава;
- одржување на постоечката опрема во училиштето;
- набавка на инвентар;
- набавка на средства за заштита при работа на учениците и наставницитеинструктори;
- збогатување на библиотечниот фонд;
- обука и стручно усовршување на наставниците;
- учество на домашни и меѓународни натпревари на учениците и на
наставниците;
- практична обука на учениците кај други партнер училишта во земјата и во
странство и
- посета на компании, саеми, семинари, форуми и конференции на учениците и
наставниците во функција на струката во земјата и во странство.

Б) Дел од средствата во висина од 30 проценти да се искористат за обезбедување
услови за нови инвестиции за подобрување на просторните и други услови за работа
во училиштето.
В) Дел од средствата во висина од 10 проценти да се искористат и за пријавување
(аплицирање) на средните училишта на домашни и странски проекти од областа на
образованието.
Г) Дел од средствата во висина од 20 проценти може да се искористат за
ангажирање вработени од средното училиште и надворешни лица коишто не се
вработени во училиштето.
Член 7
Вработените од член 6 став 1 точка 4 се ангажираат за работни задачи надвор од
редовното работно време, или за задачи кои не се пропишани за нивното работно
место со актот за систематизација на средното училиште.
Надворешни лица коишто не се вработени во училиштето се ангажираат по
проценка на директорот на јавното училиште.
Висината на надоместоците се уредува со интерен акт донесен од страна на
училишниот одбор на средното училиште.
За ангажирањето од став 1 и 2 на овој член, директорот на јавното училиште
донесува акт (решение/одлука), којшто содржи:
 име, презиме, матичен број и звање на вработениот/ангажираното лице;
 видот на услугите што ги врши дополнително ангажираниот
вработеен/ангажирано лице;
 времето во кое ќе се врши дополнителното ангажирање (времето во текот на
денот, деновите во неделата или месецот).
 други податоци
Во јавните училишта се води евиденција за актите од став 4 на овој член.
Член 8
Од страна на вработениот и ангажираното лице од член 7 на овој правилник се
изготвува Извештај за неговото ангажирање, кој се одобрува од страна на директорот
на средното училиште.
Член 9
Дел од средствата стекнати согласно членовите 2, 3 и 4 од овој правилник може
да се искористат и за исплаќање на плата за наставен и друг кадар во средните
училишта, кој засновал работен однос во постапка согласно позитивните прописи во
Република Македонија од областа на вработувањето.

Доколку средното училиште има вработено наставен и друг кадар од став 1 на
овој член, од вкупните средства стекнати согласно членовите 2, 3 и 4 од овој
правилник прво се исплаќаат средствата за плата од став 1 на овој член, а
преостанатите средства процентуално се искористуваат согласно членот 6 од овој
правилник.
Член 10
По исклучок од членот 6 од овој правилник, средните училишта може да
искористат износ над или под утврдениот процент по претходно добиена согласност
од Министерството за образование и наука за државните средни училишта, односно
од општината за општинските средни училишта, односно од градот Скопје за
средните училишта на град Скопје.
Член 11
Од страна на средните училишта од член 1 од овој правилник, најдоцна до 31
јануари во тековната за претходната година, се поднесува извештај за стекнувањето
и распределбата на
средствата
и тоа: државните средни училишта до
Министерството за образование и наука, општинските средни училишта до советот
на општината на чија територија се и средните училишта на град Скопје до советот на
град Скопје.
Член 12
За продажба на производи и услуги коишто се резултат на вршење на основна
дејност согласно член 3 алинеја 2 од овој правилник од страна на училишниот одбор
на средното училиште се донесува секоја учебна година ценовник, најдоцна до 1
септември за наредната учебна година.
Ценовникот може да се дополни, односно измени од страна на училишниот
одбор и во текот на годината, доколку се работи за сезонски карактер на
производство и продажба на производи.

Член 13
Начинот на користење на средствата стекнати согласно членовите 2, 3 и 4 од
овој правилник е согласно позитивните прописи во Република Македонија.

Член 14
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на неговото
донесување.
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