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Врз основа на член 94 точка 40 и член 107 од Законот за високото образование
(Службен весник на Република Македонија бр. 82/2018), Универзитетскиот сенат на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, на 178-та седница одржана на ден
26.02.2020 година, го донесе следниов
ПРАВИЛНИК
за работата и надоместокот на овластено лице
за прием на пријави на корупција
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола
ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
Предмет на уредување
Член 1
Со овој Правилник се уредува работата и месечниот надомест на овластеното
лице за прием на пријави на корупција (во натамошниот текст: овластено лице) на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола.
Работата на овластено лице за прием на пријави на корупција
Член 2
Работата на овластеното лице опфаќа: прием на пријави, водење постапка,
преземање мерки, водење евиденција, известување, поднесување извештај до Сенатот на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола (во натамошниот текст:
Универзитетот).
Овластеното лице, работата од став 1 на овој член, ја врши согласно овој
Правилник и Законот за високото образование.
Опфат на лица
Член 3
Пријава на корупција согласно овој Правилник може да се поднесе против лице
вработено на Универзитетот и на единиците во неговиот состав (факултетите и научните
институти), трговските друштва основани од Универзитетот и единиците, студентите од
трите циклуси на студии како и секое друго лице кое учествува во реализацијата на
високообразовната, научно-истражувачката и применувачката дејност.
Корупција
Член 4
Под корупција, во смисла на овој Правилник, се подразбира намерно делување на
службено лице од член 3 од овој Правилник, кое директно или преку посредник, бара
или прима корист од каков било вид, за себе или за трето лице, или прифаќа ветување на
ваква корист, со цел да делува или да се воздржува од делување во согласност со своите
обврски или да ги врши неговите надлежности спротивно на службените обврски, а и
намерно делување на лице од член 3 од овој Правилник, кое директно или преку
посредник, ветува или дава корист од каков било вид на службено лице, за него или за
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трето лице, со цел да делува или да се воздржува од делување во согласност со неговите
обврски или да ги врши неговите надлежности спротивно на службените обврски.
Избор
Член 5
Овластеното лице се избира заради поефикасно спречување и заштита од
корупција.
Овластеното лице го избира Сенатот од редот на редовните професори.
Мандат
Член 6
Мандатот на овластеното лице е 3 години, со право на уште еден избор.
Отчетност
Член 7
Овластеното лице најмалку двапати годишно доставува извештај за својата
работа до Сенатот на Универзитетот.
Извештајот содржи податоци за бројот на поднесените пријави и спроведените
постапки, резултатите на истите, како и предлог на мерки и политики насочени кон
сузбивање на корупцијата.
Надоместок
Член 8
Месечниот надоместок на овластеното лице го определува Сенатот со посебна
одлука.
ПРИЈАВИ НА КОРУПЦИЈА
Подносители на пријави на корупција
Член 9
Подносител на пријава на корупција, против лицата наведени во член 3 од овој
Правилник, може да биде лице кое:
 има засновано работен однос на неопределено или определено време на
Универзитетот или било која единица во состав на Универзитетот;
 е кандидат за вработување, кандидат за волонтер или практикант на
Универзитетот или било која единица во состав на Универзитетот;
 е или било волонтер или практикант на Универзитетот или било која единица во
состав на Универзитетот;
 по било кој основ е или било ангажирано за извршување на работа на
Универзитетот или било која единица во состав на Универзитетот;
 по било кој основ е или било во деловен однос или друг однос на соработка со
Универзитетот или било која единица во состав на Универзитетот;
 користи или користело услуги на Универзитетот или било која единица во состав
на Универзитетот, вклучувајќи ги и студентите.
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Подносителот на пријавата не смее да биде повикан на одговорност, ниту да трпи
какви било штетни последици, поради поднесувањето на пријавата и изнесувањето на
ставови и мислења, освен ако со тоа не е сторено кривично дело.
Поднесување пријави за корупција
Член 10
Пријавата на корупција (во натамошниот текст: пријавата) се поднесува писмено
или усно на записник.
Пријавата на корупција може да се поднесе најдоцна до истекот на една година
од кога е сторено делото што се пријавува.
Пријавата се поднесува писмено во електронска или материјална форма на
електронското сандаче на овластеното лице, односно во архивата на Универзитетот.
Пријавата може да се поднесе поединечно или групно.
Во случај кога пријавата е поднесена од две или повеќе лица, подносителот
определува заеднички претставник, во спротивно, тоа ќе го стори овластеното лице.
За пријавата не се плаќа административна такса.
Член 11
Ако пријавата е поднесена против лице кое не е опфатено со одредбата од членот
3 од овој Правилник, се евидентира во евиденцијата, без одлагање се доставува до
надлежен орган и со известување се враќа на подносителот на пријавата.
Секој поднесок кој има елементи на пријава или пријавување на корупција се
смета за уредна пријава согласно одредбите од овој Правилник.
Ако содржината на пријавата непосредно или посредно е насочена против
овластеното лице за прием на пријави на корупција, овластеното лице е должно да го
упати подносителот на пријават на заштитено надворешно пријавување.
Содржина на пријавата
Член 12
Пријавата содржи: назив на институцијата, односно Универзитет „Св. Климент
Охридски” - Битола, со назнака дека е за лицето за прием на пријави за корупција,
личното име на лицето против кое се поднесува пријавата, опис на дејствието што го
извршило лицето согласно член 4 од овој Правилник, докази, лично име и потпис на
подносителот, како и контакт адреса и/или телефон.
Пријавите кои се анонимни не се разгледуваат.
Член 13
Пријавата задолжително ги содржи следните податоци:
А) податоци за подносителот на пријавата:
- име и презиме;
- категорија на лице во која припаѓа подносителот на пријавата согласно член 9
од овој Правилник;
- барање од подносителот на пријавата да остане доверлив и степенот до кој тоа
го бара;
Б) податоци за лицето против кој пријавува подносителот на пријавата;
- опис на незаконито постапување;
- прилози предложени од подносителот на пријавата;
- начин и форма на комуникација со овластеното лице;
- датум и место на прием на пријавата.
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Доколку пријавата е доставена во електронска форма, одговорното лице го печати
записот и го заведува како примена пријава.
Ако кон пријавата има многу прилози одговорното лице може да одлучи да ги
чува само во електронска форма доколку печатењето на прилозите не е економично.
Доколку пријавата е дадена усно, одговорното лице составува записник во кој се
содржани податоците од претходнот став.
Записникот го потпишуваат подносителот на пријавата и одговорното лице и
истиот се заведува како примена пријава.
На барање на подносителот на пријавата, може да му биде доделена копија од
записникот.
Уписник
Член 14
Пријавата се заведува во посебен уписник што го води овластеното лице.
Подносителот што сака да остане анонимен се заведува во уписникот со посебна
шифра.
Документите поврзани со пријавата се чуваат заклучени во посебен за тоа
изготвен ормар, кој се наоѓа во просториите на Универзитетот.
Дополнување на пријавата
Член 15
Кога наводите во пријавата се нецелосни или нејасни, овластеното лице може да
побара од подносителот на пријавата дополнување, допрецизирање или појаснување на
пријавата.
Подносителот на пријавата е должен да постапи по барањето на овластеното лице
во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето од овластеното лице.
Доколку во рокот од став 2 на овој член подносителот на пријавата не ги достави
потребните дополнувања ќе се смета дека пријавата е повлечена.
ПОСТАПКА И ОДЛУЧУВАЊЕ
Соработка со единиците
Член 16
Овластеното лице има право да се обрати до раководителот на единицата на
лицето против кого е поднесена пријава, со цел да се добијат податоци потребни за
постапување по пријавата.
Единицата е должна во рокот што ќе го определи овластеното лице да достави
информација во врска со наводите во поднесената пријава.
Личното име на подносителот на пријавата не се соопштува на единицата, освен
доколку тоа го бара подносителот, согласно Законот за заштита на укажувачите.
Доколку единицата не ја достави бараната информација од став 2 на овој член,
овластеното лице може тоа да го објави на веб-страницата на Универзитетот.
Универзитетот е должен да ја изврши објавата од став 4 на овој член во рок од 3
дена од приемот на барањето на овластеното лице.
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Постапка по пријавата
Член 17
Заради собирање на информации и докази врзани со пријавата, овластеното лице
може да бара потребни информации и списи од единиците на Универзитетот и од други
надлежни државни органи, како и да го повика подносителот на пријавата, пријавеното
лице или други лица како сведоци кои може да дадат информации за пријавениот случај.
По потреба овластеното лице може да изврши увид во потребната документација.
Пријавеното лице не е должно да се јави лично, но може да поднесе писмена
изјава и да презентира односно да предложи докази и факти во своја одбрана. На
информативниот разговор со овластеното лице, пријавеното лице може да дојде со
адвокат како бранител или со друго лице од доверба.
За потребите на одбраната, пријавеното лице може да изврши увид во списите и
доказите поднесени против него и има право непречено да се изјасни по однос на истите.
Известување за сторено дејствие
Член 18
Доколку овластеното лице утврди дека се сторени дејствијата од членот 4 од овој
Правилник, за тоа ги известува матичната единица, лицето против кого е поднесена
пријавата и подносителот на пријавата.
Известувањето ги содржи: личното име на лицето против кого е поднесена
пријавата, опис на стореното дејствие/ја од член 4 од овој Правилник, образложение за
решавачките факти и докази дека лицето го сторило дејствието од член 4 на овој
Правилник укажување за преземање мерки и активности за конкретното лице, како и
мерки и активности кои треба да ги преземе за спречување на соодветното коруптивно
дејствие во иднина, правна поука.
Известување дека дејствието не е сторено
Член 19
Доколку овластеното лице утврди дека не се сторени дејствијата од членот 4 од
овој Правилник, за тоа ги известува матичната единица, лицето против кого е поднесена
пријавата и подносителот на пријавата.
Известувањето ги содржи личното име на лицето против кого е поднесена
пријавата, образложение за решавачките факти со кои се докажува дека лицето не го
сторило дејствието, односно не се докажува дека лицето го сторило дејствието од член 4
на овој Правилник, правна поука.
Приговор
Член 20
Подносителот има право на приговор во рок од 15 дена од денот на приемот на
известувањето од член 11 од овој Правилник.
Против известувањата од членовите 18 и 19 од овој Правилник, во рок од 15 дена,
право на приговор имаат подносителот на пријавата, лицето против кого е поднесена
пријавата и матичната единица.
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Надлежен орган за
одлучување по приговорот
Член 21
По приговорите од член 20 од овој Правилник, одлучува Ректорската управа на
Универзитетот.
Приговорот се поднесува до Ректорската управа.
Ректорската управа одлучува по приговорот на првата наредна седница.
Прва наредна седница се смета седницата за која од денот на приемот на
приговорот до нејзиното одржување не се поминати помалку од 15 дена.
Одлуки по приговорот
Член 22
Ректорската управа може да го отфрли приговорот ако е неблаговремен или е
поднесен од неовластено лице, да го одбие како неоснован или да го усвои и да го врати
повторно на разгледување и одлучување на овластеното лице.
Одлуката на Ректорската управа е конечна.
Неизвршување на конечна одлука на
Ректорската управа
Член 23
Ако единицата и лицето против кое е поднесена пријавата не ја извршат
конечната одлука на Ректорската управа, овластеното лице тоа го објавува на вебстраницата на Универзитетот.
Универзитетот е должен да го изврши објавувањето во рок од 3 дена од приемот
на барањето за објавување на овластеното лице.
Јавно објавување
Член 24
Овластеното лице е должно по конечноста на постапката своите укажувања да ги
објави на веб-страницата на Универзитетот.
Универзитетот е должен да го изврши објавувањето во рок од 3 дена од приемот
на барањето за објавување на овластеното лице.
Известување до надлежни органи
Член 25
Доколку лицето при водењето на постапката утврди дека постојат индиции за
сторени казниви дела должен е за тоа да ги извести соодветните државни органи
надлежни за водење на тие постапки, како и Сенатот на Универзитетот.
Информирање на подносителот на пријавата
Член 26
Овластеното лице е должно да го информира подносителот на пријавата за
преземените мерки и активности во врска со пријавата најдоцна во рок од 15 дена од
денот на приемот на пријавата.
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Рок за завршување на постапката
Овластеното лице е должно да ја заврши постапката во рок од 60 дена од денот на
приемот, односно комплетирање на пријавата.
Доколку Ректорската управа го врати предметот на повторно разгледување и
одлучување, овластеното лице е должно да ја заврши постапката во рок од 60 дена од
денот на приемот на предметот.
УТВРДУВАЊЕ РИЗИЧНИ ОБЛАСТИ
Член 28
Врз основа на доставените пријави, овластеното лице изготвува, најмалку еднаш
годишно, анализа со која се утврдуваат ризичните области кои се или можат да бидат
потенцијални извори на корупција.
Врз основа на анализата од ставот 1 на овој член, Сенатот донесува Стратегија за
ризици за корупција со активности и мерки (акционен план) за отстранување,
намалување и сл. на ризиците за корупција.
ПРЕСТАНОК НА МАНДАТОТ
Основи за престанок на мандатот










Член 29
На овластеното лице му престанува функцијата:
ако поднесе оставка;
ако му престане статусот редовен професор;
ако му престане работниот однос;
поради смрт;
трајна спреченост да ја извршува функцијата;
ако му истече мандатот;
ако биде разрешен;
во други случаи утврдени со закон.
Во случаите од став 1, алинеи 1-6, Сенатот го констатира престанокот на
мандатот и го разрешува овластеното лице.
Одлуката на Сенатот е конечна.
Разрешување





Член 30
Овластеното лице може да биде разрешено:
ако не ги заштити личните податоци на подносителот на пријавата согласно со
прописите за заштита на личните податоци, односно податоците кои можат да го
откријат идентитетот на подносителот на пријавата кој барал да биде анонимен;
ако постапува спротивно на одредбите од овој Правилник;
во други случаи утврдени со закон.
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Предлог за разрешување
Член 31
Предлог за разрешување може да поднесе единица, член на Сенатот и друг
вработен на Универзитетот.
Предлогот треба да биде образложен согласно условите од член 30 на овој
Правилник.
Надлежен орган
Член 32
По предлогот од член 31 од овој Правилник, одлучува Сенатот на Универзитетот.
Одлуката на Сенатот е конечна.
ЕВИДЕНЦИИ
Содржина на евиденциите
Член 33
Овластеното лице за сите постапки води евиденција. Евиденцијата се води во
уписник кој е составен дел на овој Правилник.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Влегување во сила
Член 34
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на
Универзитетот.

Претседател на сенат
Вонр. проф. д-р Светлана Вељановска
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Врз основа на член 94 точка 22 од Законот за високото образование (Службен
весник на РМ бр. 82/2018), Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ - Битола, на 178-та седница одржана на ден 26.02.2020 година, го донесе
следниов:
ПРАВИЛНИК
за изменување на
ПРАВИЛНИКОТ
ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
И СТУДИРАЊЕ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

Член 1
Во Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и
студирање на трет циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола,
во членот 4, во ставот 1, после зборот збирно, зборовите: „просек од најмалку 8 (осум) од
остварените просеци на прв и втор циклус студии“ се бришат.
Во членот 4, се додава нов став 3 кој гласи: „Потребниот просек за запишување
може посебно да го утврдува секоја единица во дополнителните услови за упис на трет
циклус студии“.
Ставот 3 станува став 4.
Член 2
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола.

Претседател на Сенат
Вонр.проф. д-р Светлана Вељановска

Врз основа на член 94 точка 43, во врска со член 185 од Законот за високото
образование и на член 273 од Статутот на Универзитетот, Универзитетскиот сенат на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, на 178-та седница одржана на ден
26.02.2020 година, го донесе следниот
ПРАВИЛНИК
ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПОСТАПКАТА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ЗВАЊЕ ПРОФЕСОР ЕМЕРИТУС НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА

Член 1
Со овој Правилник се уредуваат условите, критериумите и постапката за
доделување звање Професор емеритус на редовен професор во пензија на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, како и неговите права од звањето
Професор емеритус.
Член 2
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола годишно може да додели
звање Професор емеритус за најмногу двајца професори во пензија, имајќи го предвид
законски утврдениот процентуален максимум од 5% од вкупниот број наставници на
Универзитетот.
Член 3
Универзитетот може, на предлог на Наставно-научниот совет, односно
Научниот совет на единицата, по иницијатива на самиот кандидат, внатрешна
организациона единица на единицата или пет члена на Наставно-научниот/Научниот
совет, да му додели звање Професор емеритус на редовен професор во пензија, кој
посебно се истакнал со својата научна, односно уметничка работа, кој стекнал
меѓународна репутација и постигнал резултати во обезбедувањето на наставно-научен
и соработнички подмладок во областа во која е избран.
Член 4
Предложениот кандидат за избор во почесно звање Професор емеритус, за да
биде избран, мора да има посебни заслуги за развој и унапредување на Универзитетот,
како и да има признаен меѓународен и домашен научен/уметнички стручен и наставен
придонес.
Звањето Професор емеритус може да му се додели на редовен професор во пензија
на Универзитетот, кој ги исполнува следниве услови:
- особено се одликува со неговата научна, односно уметничка, наставна и стручна
работа;
- во текот на својата работа се здобил со меѓународен углед;
- постигнал значителни резултати во обезбедувањето на наставно-научен и
соработнички подмладок во областа во која бил избран;
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-

имал значаен придонес за развој и унапредување на Универзитетот и единицата
која го предлага за доделување на звањето;
дал значаен придонес за угледот и афирмацијата на Универзитетот и единицата
во земјата и странство;
го почитувал Етичкиот кодекс.

Член 5
Посебното истакнување со својата научна работа и меѓународната репутација
на редовниот професор во пензија, во смисла на член 3 и 4 од овој Правилник,
согласно член 185 од Законот за високото образование и член 273 од Статутот на
Универзитетот, се оценува врз основа на долунаведените критериуми и тоа:
1. признаен меѓународен научен придонес во областа во која бил избран и
работел;
2. признаен наставен придонес во областа во која бил избран и работел;
3. признаен стручен придонес во областа во која бил избран и работел;
4. придонес за афирмација на единицата, Универзитетот или државата.
Член 6
Исполнетоста на првиот критериум - признаен меѓународен научен придонес
во областа во која работел, се оценува преку следниве услови:
1. објавени повеќе од 20 трудови во научното подрачје во кое работел, по
изборот во звањето редовен професор, индексирани во некоја од следниве
бази: ЕBSCO, Emerald, Scopus, Thomson Reuters, Web of Science, Journal
Citation Report, SCImago Journal Rank (објавените трудови треба да се
нотирани на универзитетскиот репозиториум http://eprints.uklo.edu.mk/);
2. цитираност поголема од 100 пати во базата на податоци Google Scholar;
3. да бил раководител/координатор на најмалку 2 меѓународни проекти и да
учествувал во уште најмалку 5 меѓународни проекти;
4. да бил претседател на организационен, програмски или научен одбор при
организација на меѓународни научни собири;
5. да учествувал како поканет предавач на меѓународни научни собири
(најмалку 3 предавања);
6. да бил главен уредник на научно списание или член на уредувачки одбори во
најмалку две научни списанија;
7. да има прифатено најмалку еден национален или меѓународен патент;
8. да издал една научна книга во странство или да бил автор на две поглавја во
меѓународна научна книга;
9. да ја вршел должноста на главен уредник барем на два зборници од
меѓународни собири;
10. членство во меѓународни организации и асоцијации од областа во која што е
избран.
За исполнување на првиот критериум - признаен меѓународен научен придонес
во областа во која работел, од наведените 10 услови, потребно е да се исполнат
најмалку 6.
Член 7
Исполнетоста на вториот критериум - признаен наставен придонес на
кандидатот во областа во која бил избран и работел, се оценува преку следните
услови:
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1. воведување на нови предмети или нови содржини на сите циклуси на
студии;
2. учество во изработка на нови наставни програми или формирање на нови
лаборатории или центри за квалитет во областа во која кандидатот работел;
3. менторство на најмалку 5 докторски и 5 магистерски трудови од кои се
објавени најмалку 8 трудови, издадени во референтни научни публикации
согласно Законот за високото образование;
4. да обезбедил најмалку еден подмладок кој е избран во наставно-научно или
соработничко звање на единицата во која кандидатот работел во моментот
на заминување во пензија;
5. да бил автор на најмалку еден универзитетски учебник за предметите на
кои кандидатот предавал;
6. да бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник.
За исполнување на вториот критериум - признаен наставен придонес на
кандидатот во областа во која бил избран и работел, од наведените 6 услови, потребно
е да се исполнат најмалку 5.
Член 8
Исполнетоста на третиот критериум - признаен стручен придонес на
кандидатот во областа во која бил избран и работел, се оценува преку следните
услови:
1. раководел или соработувал на најмалку еден развоен проект од соодветната
област;
2. раководел или учествувал во изработка на најмалку 3 стручни проекти;
3. да изработил најмалку 6 елаборати или стручни студии или исто толку
проектни решенија или стручни работи;
4. активно да учествувал во соодветни стручни комори како раководител или
член на управен одбор на комората;
5. да добил меѓународни или државни награди за областа во која бил избран и
работел:
За исполнување на третиот критериум - признаен стручен придонес на
кандидатот во областа во која бил избран и работел, од наведените 5 услови, потребно
е да се исполнат најмалку 3.
Член 9
Согласно одредбите од членот 4 од овој Правилник, кандидатот за Професор
емеритус мора да има посебни заслуги за развој, унапредување и афирмација на
Универзитетот во земјата и странство, што опфаќа и посебни заслуги за развој на
единицата каде работел, но и на државата, заради што рецензентската комисија
посебно ќе вреднува, доколку кандидатот исполнил еден од следните услови кои се
однесуваат на посебниот придонес за афирмација на државата, Универзитетот или
единицата:
1. да извршувал должност: претседател на државата, претседател на Влада,
претседател на Собрание, министер, амбасадор;
2. да извршувал должност, како претседател или член на тело на државно
ниво, од областа во која бил избран и работел;
3. да извршувал должност ректор или проректор на Универзитетот или декан
на единицата;
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4. за својата работа да добил награда од Универзитетот или Факултетот, како и
да добил награда од градот за работа во областа во која бил избран и
работел.
Член 10
На редовен професор во пензија на УКЛО, му се доделува звањето Професор
емеритус, доколку е редовен член на Академијата на науките и уметностите на
Република Северна Македонија - МАНУ.
Член 11
Предлогот за избор во почесно звање Професор емеритус од предлагачот/ите се
доставува до ректорот на УКЛО, најдоцна до 1 декември, и истиот треба да содржи:
- согласност од кандидатот;
- детална биографија и библиографија на кандидатот,
- прилози за исполнетоста на условите и критериумите предвидени со овој
Правилник;
- изјава од деканот на единицата, каде што работел кандидатот, дека ќе му
овозможи учество во наставната и научната/уметничката работа, соодветни
просторни услови, како и техничка и административна поддршка на единицата,
во согласност со овој Правилник.
Предлогот, на заедничка седница, го разгледуваат Комисијата за настава и
обезбедување квалитет и Комисијата за наука и меѓународна соработка на
Универзитетот.
Комисиите даваат предлог за прифаќање или одбивање на доставениот предлог.
Доколку предлогот биде прифатен, Наставно-научниот/Научниот совет на
единицата формира рецензентска комисија составена од пет членови од редот на
редовните професори, од кои најмалку тројца се од областа во која бил избран и
работел кандидатот, а двајца се од други универзитети од земјата и/или странство.
Извештајот со предлогот на рецензентската комисија се објавува во Билтенот на
Универзитетот.
Предлогот и извештајот се доставуваат до Ректорската управа, која дава
мислење до Сенатот.
Одлука за доделување звање Професор емеритус донесува Сенатот на
Универзитетот.
Звањето Професор емеритус, коешто е трајно звање, на редовниот професор во
пензија му се доделува на свечена седница на Сенатот на Универзитетот по повод
денот на основањето на Универзитетот.
Член 12
Професорот емеритус има советодавна улога на Универзитетот и единицата на
која работел до пензионирањето.
Професор емеритус во согласност со потребите на Универзитетот и единицата
има право да:
- учествува во изведувањето на настава на втор и трет циклус на студии, во
областа во која е избран;
- да биде ментор при изработка на докторски труд (доколку е акредитиран) и на
магистерски работи;
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-

да биде член во комисиите за постапките за стекнување на назив/научен назив
на втор и трет циклус студии.

Член 13
Професор емеритус, има право на месечен надомест, чиј максимален износ се
утврдува од страна на Сенатот, а на предлог на Ректорската управа. Конкретниот износ
на месечниот надомест го утврдува деканатската управа на единицата од која е
предложен за Професор емеритус и се исплаќа од сметката за самофинансирачки
активности на единицата.
Месечниот надомест од став 1 на овој член, му припаѓа на Професор емеритус,
независно од надоместоците што тој може да ги оствари за научна, уметничка или
наставна работа.
Член 14
Во случај на повреда на Етичкиот кодекс, одредбите од Статутот на
Универзитетот или единицата, како и на други акти на Универзитетот и единицата, кои
се однесуваат на работата и однесувањето на наставниците, Сенатот може да го одземе
почесното звање Професор емеритус.
Преодни и завршни одредби
Член 15
Сите редовни професори со звање Професор емеритус, доделено пред
влегувањето во сила на овој Правилник, го задржуваат доделеното звање, а
соодветните права ќе ги остварат во согласност со одредбите на овој Правилник, од
неговото влегување во сила.

Член 16
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на
Универзитетот.

Претседател на Сенат
Вонр.проф. д-р Светлана Вељановска

5

Врз основа на член 94 точка 43 од Законот за високото образование (Службен
весник на РМ бр. 82/2018), а во врска со член 46 од Статутот на Универзитетот,
Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, на 178-та
седница одржана на ден 26.02.2020 година, го донесе следново
УПАТСТВО
за доделување и користење на средства и
вршење надзор над наменското трошење на средствата од
Универзитетското студентско собрание
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола

Член 1
Со ова Упатство се уредува начинот на доделување и користење на средства на
Универзитетското студентско собрание, како и вршењето надзор над наменското
трошење на средствата доделени на Универзитетското студентско собрание,
потребните документи и исплатата на фактурите и другите трошоци при реализацијата
на активностите на Универзитетското студентско собрание.
Член 2
Доделување и користење на средства на Универзитетското студентско собрание
се врши врз основа на добиено Барање од претседателот на УСС со Предлог за
финансирање на тековни и други потреби на УСС за реализирање на конкретна
активност.
Барањето од став 1 од овој член, се доставува за реализирање на конкретна
активност која е предвидена во Планот и Програмата за работа на УСС, а во висина на
средствата предвидени во Планот за финансирање на студентските активности на
Универзитетското студентско собрание на УКЛО.
Врз основа на Барањето од став 1 од овој член, Одлука за финансирање носи
ректорот на Универзитетот.
Член 3
Набавките на стоки, услуги или други трошоци за реализација на одобрената
конкретната активност од член 2 на ова Упатство, се вршат во согласност со Законот за
јавни набавки и актите на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.
При реализацијата на набавките, претседателот на УСС писмено се обраќа во
Централната стручна и административна служба на Универзитетот која понатаму во
соработка со вработените на Централната стручна и административна служба на
Универзитетот, ја реализира конкретната набавка во согласност со одобрените
средства.
Фактурите, односно сметките за сите набавки за потребите на УСС, се плаќаат
во согласност со Процедура за движење на фактурите на Универзитетот.
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Член 4
Трошоците поврзани со патувања за реализација на студентски активности, за
одобрената конкретната активност од член 2 на ова Упатство, се вршат во согласност
со актите на Универзитетот, а врз основа на одобрени патни налози.
Член 5
Претседателот на УСС може да доставува Барање со предлог за финансирање
на тековни и други потреби на УСС за реализација на тековни активности и непречено
одвивање на работата на УСС.
Врз основа на Барањето од став 1 од овој член, Одлука за финансирање врз
основа на Барањето од став 1 од овој член, носи ректорот на Универзитетот.
Член 6
Универзитетското студентско собрание доставува Извештај за наменското
користење на доделените средства за определена активност, до Ректорот на
Универзитетот.
Член 7
Надзор над наменското трошење на средствата доделени на Универзитетското
студентско собрание се врши врз основа на Извештајот од член 6 на ова Упатство, а во
согласност со закон, Статутот на Универзитетот и другите акти на Универзитетот.
Член 8
Ова Упатство влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на
Универзитетот.

Претседател на Сенат
Вонр.проф. д-р Светлана Вељановска
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