
Bp3 ocHoBa Ha qneH 34, CTaB 5, ToqKa 19 11 25 o.n; CrnTyroT Ha HayqeH HHCTHTYT 3a 
TYTYH-I1p11nerr (I1peq11cTeH TeKcT) 6p. 01-76911 o.n; 06. 10. 2021 ro.n;. CoBeToT Ha HayqHHOT 
HHCTHTYT 3a TYfYH - I1p11nerr, Ha 27Ta ce.n;Hmi;a OJJ:p)l(aHa Ha 17. 12. 2021 ro.n;HHa, JJ:OHece 

,lJ;eJiosuuK Ja uaquuoT ua pa6oTa u O)J.Jiyqysalbe ua CoseToT ua Hayqeu uucruryT Ja 
ryryu-IlpuJien. 

Ilpe)J.MeT ua ype)J.ysalbe 

qJieH 1 
Co oBoj )J;enoBHHK ce ype.n;yBa Haq11HoT Ha pa6orn 11 o.n;nyi-1yBaH>e Ha CoBeTOT Ha 

HayqHHOT HHCTHTyr 3a TYTYH-I1p11nerr, e.n;11H11u,a BO cocTaBOT Ha YHHBep3HTeTOT ,,CB. Kn11MeHT 
Oxp11.n;cKH" BO E11Tona. 

Ilpasa u o6spcKH ua qJieuosuTe ua CoseToT 

qJieH 2 
llJieHOT Ha CoBeTOT HMa rrpaBa 11 o6BpCKH yrBp.n;eHH co 3aKOH, CrnTyroT Ha 

YHHBep3HTeTOT ,,CB. KnttMeHT Oxp11.n;cK11" BO E11Tona (Bo rroHaTaMOIIIHHOT TeKcT: 
YHHBep3HTeTOT), CrnTyTOT Ha HayqmmT HHCTHTyr 3a TYTYH - I1p11nerr, BO cocrnB Ha 
YHHBep3HTeToT ,,CB. Kn11MeHT Oxp11.n;cK11" E11Tona (Bo rroHaTaMOIIIHHOT TeKcT: I1HCTHTYTOT) 11 
CO OBOj )J;eJIOBHHK. 

qJieH 3 
qneHOT Ha CoBeTOT HMa rrpaBo 11 JJ:OJI)l(HOCT .n;a rrp11cycTByBa Ha ce.n;HHIJ,HTe Ha CoBeTOT 

11 .n;a yqecTByBa BO pa6ornrn 11 o.n;nyqyBaH>eTO Ha CoBeTOT. 
qneHoT Ha CoBeToT MO)l(e .n;a oTcycTByBa o.n; ce.n;H11u,arn caMo o.n; orrpaB.n;aHH rrp11qMHM: 

6one.n;yBaH>e, 
MMpyBaH>e Ha pa60THHOT OJJ:HOC, 
rrpMCYCTBO Ha Ha)"IHH co6MpM, 
OTCYCTBO Ha 6apaH>e Ha Ha.n;Jie)l(eH opraH 
H .n;pyro orrpaB.n;aHO OTCYCTBO. 

qJieHOT e JJ:OJI)l(eH 6naroBpeMeHO, BO IIMCMeHa cpopMa .11JlM Ha .n;pyr Haq11H, 3a TOa .n;a ro 

H3BeCTH JJ:MpeKTopoT. 3a orrpaB.n;aHOCTa Ha OTCYCTBOTO o.n;nyqyBa .n;11peKTopoT. 

KaKo OTCYCTBO o.n; ce.n;HMIJ,aTa ce CMeTa M rrpe.n;BpeMeHoTo HarryIIITaH>e Ha ce.n;Hmi;arn, 
Koe He e HajaBeHo .n;o .n;MpeKTopoT npe.n; noqeTOKOT MJIM BO TeKoT Ha ce.n;HMu,aTa Ha CoBeTOT. 

3a qJieHoT Ha CoBeTOT Koj He ro HajaBHJI cBoeTo oTcycTBO MJIM HeonpaB.n;aHo 
OTcycTByBaJI o.n; ce.n;HMIJ,aTa, ce npe3eMaaT MepKM KOH ce npe.n;BHJJ:eHH co 3aKOHOT 3a pa60THH 
OJJ:HOCH H aKTMTe Ha I1HCTHTYTOT, a ce o.n;HecyBaaT Ha IIOBpe.n;a Ha pa60THMOT OJJ:HOC H 
JJ:MCIJ,MIIJIMHa. 

A • 



 

Член 4 

За присуството на членовите на Советот се води список на присутни членови, кој 

го потпишуваат сите присутните членови. За секоја седница се води посебен список.  

 Евиденцијата на отсутните членови на Совет на крајот на седницата на Совет ја 

констатира директорот во записникот. 

 

Член 5 

Членот на Советот има право да дискутира, да предлага и да гласа за секое 

прашање кое е од надлежност на Советот. 

Членот на Советот е должен да се придржува кон пропишаниот ред на седницата, 

со овој Деловник. 

 

Член 6 

Членот на Советот има право и должност да гласа „за“, „против“ или „ воздржано“. 

 

Член 7 

Членот на Совет има право да поставува прашања во врска со дневниот ред на 

седницата. 

Одговорите на прашањата во писмена или усна форма, се даваат на истата седница 

или на првата наредна седница. 

 

Член 8 

Членот на Советот е должен да ја чува информацијата определена и класификувана 

како тајна, согласно со закон и актите на Институтот. 

 

Седници на Совет 

 

Член 9 

Советот работи на седници. 

Седниците се одржуваат по потреба и по правило траат најмногу до 2 (два) часа. 

Совет може да одржува и вонредни седници. На вонредните седници може да се 

расправа и да се одлучува само по прашања од дневниот ред, според кој се закажува 

вонредната седница. 

Совет може да одржува свечени седници по повод јубилеи, прослави и друго. 

 

Член 10 

Директорот ги свикува и раководи со седниците на Советот, дава појаснувања во 

врска со начинот на работа на Советот, се грижи за редот на седниците и за примената на 

овој Деловник.  

Директорот ги свикува седниците на Советот по своја иницијатива или по барање 

на 1/2 (една половина) од членовите на Советот и  раководи со истите. 

Со овластување на директорот, како и во случаи на спреченост на директорот, 

седницата ја свикува и со неа раководи заменик директорот. 

 

 

 



 

Член 11 

На седница можат да се поканат и претставници на заинтересирани организации  и 

други правни лица и поединци. 

Член 12 

Седниците на Совет се свикуваат со покана за седница, која ги содржи: датумот, 

местото, денот, времето на одржувањето на седницата, предлогот на дневниот ред со 

материјали по точките што се предлагаат за дневниот ред за таа седница и записникот од 

претходната седница. Секретарот ги испраќа до членовите поканата за седницата и 

материјалите по електронски пат. 

Поканата за седницата се доставува до членовите на Советот најмалку 3 (три) дена 

пред седницата. 

Во вонредни или итни случаи, поканата може да биде доставена во пократок рок. 

Седницата ќе се одржи доколку пред почетокот на истата, Советот ги прифати причините 

за нејзино итно свикување.  

Кога поради итноста на некое прашање е прифатено дополнување на дневниот ред 

и се доставени дополнителни материјали за тоа прашање, по дополнетата точка од 

дневниот ред се расправа и се одлучува по исцрпувањето на дискусијата и по 

одлучувањето за точките, по кои е закажана седницата на Советот, во рокот од став 2 на 

овој член. 

Член 13 

По исклучок на членот 12 на овој Деловник, кога на дневен ред на седница на 

Советот се предлага донесување на правилник/општ акт, комисија или работна група 

формирана со решение/одлука од директорот или советот на Институтот изготвува нацрт 

на правилникот/општиот акт. 

Овој нацрт на правилникот/општиот акт се доставува до членовите на Советот, а по 

потреба и до Стручната и административна служба на Институтот, за разгледување, 

најмалку 7 (седум) дена до одржувањето на седница на Совет. 

Членовите на Советот имаат време од 3 (три) дена по добивањето на нацрт 

правилникот/општиот акт, за доставување на забелешки по истиот. 

По дадените забелешки на нацртот на правилникот/општиот акт, комисијата или 

работната група изготвува предлог на правилникот/општиот акт, кој задолжително се 

доставува до сите членови на Советот, најдоцна 5 (пет) дена пред одржувањето на седница 

на Советот. 

Член  14 

Предлогот на дневниот ред и денот на одржувањето на седницата на Советот ги 

утврдува директорот, во соработка со заменик директорот и секретарот. 

Точки за дневен ред мора да се однесуваат на надлежностите на Советот, 

предвидени со член 34, став 5 од Статутот на Институтот. 

Предлогот за точка на дневен ред, се доставува во писмена форма, преку архивата 

на Институтот, најмалку 5 (пет) дена пред одржувањето на седницата. Предлогот се 

поднесува со образложение, проследен во соодветен материјал во писмена форма. 

Секој писмен предлог директорот, заменик директорот и секретарот го 

разгледуваат и се произнесуваат за неговата целисходност. Во случај на неприфаќање на 

предлогот се дава писмен одговор на подносителот, најдоцна 3 (три) дена пред 

одржувањето на седницата на Советот. 

Право да предлага точки за дневен ред, на седницата има и секој член на Советот. 



 

 

Член  15 

Советот го утврдува предложениот дневен ред на почетокот на седницата, откако 

ќе се утврди дека има доволен број членови на Советот за полноважна работа и 

одлучување утврдено со Статутот на Универзитетот и со Статутот на Институтот. 

Директорот во итни случаи или кога постои барање од член на Советот, а кое е 

врзано со рок чие одложување би предизвикало негативни последици, може да предлага 

измени и дополнувања на предложениот дневен ред на самата седница.  

Дневниот ред, односно предлозите за измени и дополнувања, се прифаќаат со 

мнозинство гласови од присутните членови на Советот. 

 

 

Член 16 

По отворањето на седницата, директорот на Институтот утврдува дали има доволен 

број членови на Советот за полноважна работа и одлучување согласно со Статутот на 

Институтот. 

Ако се утврди дека не присуствуваат доволен број членови на Совет за полноважна 

работа и одлучување, седницата се одлага. 

Закажаната седница се одлага и во случај кога ќе настапат причини кои го 

оневозможуваат одржувањето на седницата во определениот ден.  

И во двата случаи, седницата ја одлага директорот. 

Доколку седницата биде одложена, нејзино одржување се закажува во рок од 5 

(пет) дена, со идентичен дневен ред. 

 

Член 17 

По усвојувањето на дневниот ред, Советот го усвојува записникот од претходната 

седница. Записникот на кој не се ставени забелешки, како и записникот со усвоените 

забелешки и извршените измени, се смета за усвоен. 

Во записникот се евидентираат поименично присутните и отсутните членови. 

Усвоениот записник го потпишува директорот по завршување на седницата. 

 

Член 18 

По усвојувањето на дневниот ред и на записникот од претходната седница, се 

преминува на разгледување на прашањата од дневниот ред. 

Член на Совет треба да зборува само за прашање кое е на дневен ред на седницата. 

Секој член на Советот може да дискутира за секоја точка од дневниот ред најмногу 

два пати, при што секоја дискусија може да трае најмногу по 5 минути, со право на 

реплика на друг член на Советот, во траење од најмногу 3 минути. 

Директорот го опоменува членот доколку се оддалечи од предметот на 

разгледување и ако дискусијата трае предлого. 

По предупредувањето може да му го одземе зборот. 

Ако членот на Советот не постапи според  предупредувањето, односно одлуката на 

директорот од став 3 на овој член и ако ја попречува работата на Советот, директорот има 

право да го исклучи членот од седницата. 

 

 



 

Член 19 

Правото за учество во дискусија го утврдува директорот, според редоследот на 

пријавувањето. Ако се јават поголем број членови за дискусија, пред почетокот на 

расправата по точката од дневниот ред, директорот го соопштува редоследот според кој 

пријавените учесници ќе земат учество во расправата. 

 

Член 20 

Во текот на одржувањето на седницата, Советот може на предлог на директорот 

или на член на Советот, да донесе одлука разгледувањето на тековното прашање од 

дневниот ред да се прекине за да може предметот повторно да се проучи или да се 

дополни материјалот, односно да се прибават потребните податоци за идната седница. 

 

Записник од седниците на Совет 

 

Член 21 

За работата  на седницата  на Совет се води записник. 

Во Записникот се внесува: бројот на седницата, местото на одржување на седница, 

датумот, денот и часот кога се одржува седницата, евентуалното одлагање или прекин на 

седницата, присутни членови, отсутните членови кои го оправдале, односно кои не го 

оправдале отсуството, другите присутни лица на седницата, усвоениот дневен ред, 

констатација за усвојување на записникот од претходната седница, а за секоја точка од 

дневниот ред се внесува лицето кое ја излага точката со неговото излагање, лицето кое 

дискутирало, што се става на гласање, резултатот од гласањето и содржината на 

донесената одлука, времето кога седницата е завршена или прекината, со наведување на 

причините за прекинот.  

Текот на седницата се снима на уред за снимање на звук, па за секоја точка од 

дневниот ред се снимаат дискусиите на членовите на Советот, содржината на 

актот/одлуката за која се гласа или формулираниот заклучок за определено прашање од 

страна на Директорот, резултатот од гласањето по нив и содржината на донесената 

одлука. 

Членот на Советот кој на седницата ќе го издвои своето мислење, може да побара 

во записникот да се внесат важните делови од неговото мислење. 

На барање на член на Советот, како составен дел на записникот се внесува и 

авторизираната дискусија на членот, кој е должен, заверена и во писмена форма да ја 

достави до секретарот, во рок од 3 (три) дена по одржувањето на седницата. 

Составен дел на записникот се одлуките донесени на седницата. 

 

Член 22 

Директорот има право да прекине седница на Советот ако се намали бројот на 

присутните членови под потребниот број за работа и за одлучување кој изнесува 2/3 од 

вкупниот број на членови, или ако настане нарушување на редот, а директорот, и покрај 

своите овластувања, не е во состојба да обезбеди работа на седницата според одредбите на 

овој Деловник. 

Директорот или Советот со одлука може да ја прекине седницата ако трае подолго 

од 2 (два) часа или ако се оцени дека не може расправата и одлучувањето по точките од 

усвоениот  дневен ред да завршат во истиот ден. 



 

Прекинатата седница продолжува во рок од 3 (три) дена, сметано од наредниот ден 

од денот на прекинувањето, без дополнување на дневниот ред. 

 

Член 23 

По исцрпувањето на прашањата од дневниот ред, директорот констатира дека 

седницата е завршена. 

 

Акти на Совет и одлучување 

 

Член 24 

Советот на своите седници донесува одлуки по точките од дневниот ред, кои мора 

да се од неговата надлежност која е предвидена со Статутот на Институтот во чл. 34, како 

и разгледува информации и соопштенија, зазема ставови по одделни прашања и дава 

предлози и мислења. 

 

Член 25 

За предложените точки од дневниот ред, се води расправа и дискусија, а по 

нивното завршување, директорот формулира одлука, заклучок и сл., ги става на гласање и 

го соопштува резултатот од гласањето, со дефиниран текст на одлуката. 

Ако во текот на расправата за точките од дневниот ред се дадат повеќе предлози за 

формулирање на одлуката, секој од предлагачите го формулира својот предлог, по што 

директорот ги става на гласање поединечно, според редоследот на поднесувањето. 

Членовите се изјаснуваат со гласање за секој предлог поединечно, а потоа се 

соопштува резултатот од гласањето.  

На крајот директорот ја соопштува  дефинитивно донесената одлука, која влегува 

во записникот. 

Советот одлучува со мнозинство утврдено со Закон, Статутот на Универзитетот и 

со Статутот на Институтот. 

Одлуките што ги донесува Совет ги потпишува директорот. 

 

Член 26 

Пред гласањето, директорот констатира дали има потребен број присутни членови 

за работа и за одлучување и доколку има, се пристапува кон гласање. 

При тоа директорот внимава за точката од дневниот ред кој се однесува на 

надлежностите на Советот предвидени во член 34, став 5 т. 3, т. 8, т. 9, т. 10, т. 12, т. 23 од 

Статутот на Институтот, а кои се однесуваат на високообразовната и научно 

истражувачката дејност на Институтот, да гласаат само членовите на Советот кои се 

избрани во наставно научно звање. 

Јавното гласање се врши јавно со дигање рака или со прозивка, според службената 

евиденција, за што одлучува директорот. 

Тајно се гласа во случаите утврдени со Закон, Статутот на Универзитетот и со 

Статутот на Институтот. 

Членот на Совет се изјаснува на начин предвиден со член 6 од овој Деловник. 

По завршеното гласање, директорот ги утврдува резултатите од гласањето и мора 

да објави дали предлогот за кој се гласало е усвоен или одбиен. 



 

Одлуките се сметаа за донесени, доколку „за“ гласале повеќе од половината од 

присутните членови на советот. 

 

Член 27 

Тајното гласање се врши со гласачки ливчиња. 

Тајното гласање го спроведува комисија од 3 (три) члена, која по предлог на 

директорот ја избира Советот. 

Гласачките ливчиња мораат да бидат со еднаква големина и во иста боја. 

Гласачкото ливче содржи: реден број и датум на одржувањето на седницата, опис 

за што се гласа, кратко упатство за начинот на гласањето, потпис на членовите на 

комисијата и печат на Институтот. 

 

Член 28 

Пред да се премине на тајно гласање, претседателот на комисијата што го 

спроведува гласањето и секретарот ги даваат потребните објаснувања за начинот на 

гласањето. 

 

Член 29 

Во гласачкото ливче, кога се предлага утврдување кандидати за избор, именување 

и слично (во натамошниот текст: избор) на носители на одредени функции, се наведуваат 

функцијата за која се врши изборот и имињата и презимињата на кандидатите поединечно, 

според азбучниот ред на нивните презимиња. 

Пред името и презимето на секој кандидат се става реден број. 

При тајното гласање за избор, членовите на Советот гласаат на тој начин што го 

заокружуваат редниот број пред името и презимето на кандидатот, односно на 

кандидатите. 

Во зависност од бројот на лицата што треба да бидат избрани, членот на Советот 

може да гласа за точниот број на лица што треба да бидат избрани или за помал број на 

лица, и во таков случај гласачкото ливче се смета за важечко. 

За неважечко ќе се смета гласачкото ливче на кое се заокружени редните броеви 

пред имињата и презимињата на повеќе кандидати од бројот што се избира, односно 

именува, непотполнетото гласачко ливче, ливчето на кое се внесени нови имиња и 

ливчето од кое со сигурност не може да се утврди волјата за кој кандидат членот на 

Советот гласал. 

Ако некој, односно ниту еден од предложените кандидати не го добие потребното 

мнозинство, гласањето се повторува на истата седница. 

Ќе се гласа само за непополнетите места со нови кандидати/кандидат, односно за 

сите места со други кандидати кога ниту еден од предложените не е избран, по истата 

постапка, наведена во овој член погоре. 

 

 

Член 30 

Тајното гласање за предлогот во целина се врши со заокружување на еден од 

зборовите „за“ или „против“ во гласачкото ливче. 

 

 



.. 

qJieH 31 
I1o CilpOBe,n:eHOTO TajHO rnacalbe, npeTce,n:aTeJIOT Ha KOMl1C11JaTa fl1 COOilIIITyBa 

pe3yJITaTl1Te o;::i: rnacalheTO, a ;::i:11peKTOpoT ja cpopMyn11pa o;::i:nyKaTa, KOJa ce BHecyBa BO 
3amICHl1KOT. 

qJieH 32 
lfaBpIIIyBalbeTo Ha o;::i:nyK11Te Ha CoBeToT e 3a,n:om1rnTeJIHO 3a BHa'TpeIIIHl1Te 

opraH113au;110H11 e,n:11H11u;11 Ha l1HCTl1TYTOT 11 opraH11Te Ha l1HCTl1TYTOT. 

qJieH 33 
TonKyBaH>a Ha o;::i:pe;::i:611Te Ha OBoj )J;eJIOBHl1K ,n:aBa CoBeTOT. ITocTanKaTa 3a l13MeH11 11 

Jl:OilOJIHyBaH>a Ha OBOj )J;eJIOBHl1K ce cnpoBe,n:yBa Ha 11CT Haq11H KaKO 11 IlOCTaITKaTa 3a HeroBOTO 
,n:oHecyBaH>e. 

qJieH 34 
0Boj ;n:enoBHl1K BJieryBa BO c11na co ,n:eHOT Ha ,n:oHecyBalbe Ha O;::i:nyKaTa 3a HeroBo 

ycBojyBaH>e, o;::i: CTJ'aHa Ha CoBeToT Ha HayqH110T 11HCTl1TYT 3a TYTYH I1p11nen. 

! •• 


