
Врз основа на член 66 од Законот за високото образование (Сл.весник на Р.М. 

35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 

130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15 i 30/16) и  член 17 став 7 од Законот за 

вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 

199/14 i 27/2016), Деканатската управа на Факултет за биотехнички науки-Битола на 

Универзитет „Св. Климент Охридски” Битола, на ден 15.03.2016 година, донесе 

 

ПРАВИЛНИК 

ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА 

НА УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА                                       

ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ-БИТОЛА  

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ  

 

Член 1 

Со Правилникот за внатрешна организација (во понатамошниот текст: Правилник) 

на (Универзитет„Св.Климент Охридски“-Битола, Факултет за биотехнички науки-Битола  

(во понатамошниот текст: Факултет)  се уредуваат: 

-   видот и бројот на организациските единици - служби  на Факултетот; 

-  делокругот на работа на организациските единици-служби  и   

- начините и формите на раководење со делокругот на работа на Факултетот во 

согласност со Правилникот за внатрешните односи и работењето на Факултетот. 

 

Член 2 
Со внатрешната организација на Факултетот утврдена со овој Правилник се 

обезбедува примена на следниве начела: 

- законитост, стручност, ефикасност и економичност во вршењето на работите и 

задачите; 

- сервисна ориентираност кон граѓаните и правните лица; 

- независност и одговорност при вршењето на службените задачи; 

- еднообразност и хиерархиска поставеност на организационите служби; 

- делегирање на овластувања. 

Член 3 
 

Графичкиот приказ на внатрешната организација на Факултетот (органограм) е 

составен дел на овој правилник.  

 

II. ЦЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА РАБОТЕЊЕТО НА ФАКУЛТЕТОТ 

 

     Член 4 

Со внатрешната организација на Факултетот се цели да се постигне: 

- навремено, рационално и економично извршување на работите и работните задачи 

од делокругот на работа на Факултетот; 

- оптимално користење на човечките и материјалните капацитети на Факултетот и 

зголемување на ефикасноста на работењето; 



- создавање основни претпоставки за по стимулативно работење на вработените на 

Факултетот, со цел максимизирање на резултатите и понатамошно подобрување на 

работењето и развојот; 

- постојано усовршување и подобрување на знаењата на вработените на Факултетот 

во функција на оптимално извршување на работите и работните задачи 

 

III. ОРГАНИЗАЦИСКИ ЕДИНИЦИ - СЛУЖБИ 

 Член 5 
За вршење на својата дејност, на Факултетот се основани следните организациски 

единици-служби: 

1. Наставно-научни организациски единици 

2. Стручна и административна служба  

 

1. Наставно-научни организациски единици  

   

Член 6 

Заради  остварување на својата високообразовна, научноистражувачка и 

применувачка односно апликативна дејност на Факултетот  наставно-научни 

организациски единици се:  

1.1.Катедра за прехранбена технологија; 

1.2. Катедра за биотехнологија; 

1.3 Центар за агроекономски развој. 

 

Делокруг на работа на катедрите/центарот 

Член 7 

 Катедрите /центарот: 

 организираат и остваруваат наставно-образовна дејност; 

 организираат и остваруваат научно-истражувачка дејност; 

 организираат и остваруваат применувачка, односно апликативна дејност; 

 учествуваат при изработката на програмите за научно-истражувачка и 

наставно-образовна работа на единицата на Универзитетот; 

 изведуваат стручни, советувачки и други применувачки, односно 

апликативни услуги; 

 учествуваат во создавањето на научен подмладок; 

 се грижат за развојот на научните дисциплини и струки ; 

 го поттикнуваат вклучувањето на студентите во научно-истражувачката 

работа; 

 ги проучуваат можностите и формите на пренесување на научно-

истражувачките резултати во практиката; 

 вршат и други работи согласно актите на Универзитетот и Факултетот. 

 

Член 8 

 Во рамките на катедрите и центарот, се основаат лаборатории, кои припаѓаат во 

соодветното научно-истражувачко поле. 



 Факултетот може да формира и други организациски единици, за одделни области, 

кои се во функција на дејноста на Факултетот, во согласност со Законот, Статутот и 

другите акти на Универзитетот. 

 

2. Стручна и административна служба  

Член 9 

 Заради непосредно извршување на нормативно- правни работи, стручно-

аналитички, комуникациски, оперативни, материјално-финансиски, стручно -

административни работи, како и други функции, во организациската единица-стручна и 

административна служба,  се формираат одделенија и тоа: 

          1.1. Одделение на студентски прашања  

          1.2. Одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење и јавни 

набавки  

          1.3. Одделение за правни и општи работи 

          1.4. Помошно техничката служба 

 

Делокруг на работа на стручна и административна служба 

 

Член 10 

Стручна и административна служба, ги опфаќа работите и надлежностите кои се 

однесуваат на планско-аналитички работи, човечки ресурси, работи на книговодството, 

евиденција и статистиката, работите на подготвувањето и обработувањето на 

материјалите од правно-стручна природа, работите на компјутерската мрежа, на 

информативниот и на библиотечниот систем, издавачката работа, административните 

работи (примање и испраќање на поштата, деловен протокол, стенографски, 

дактилографски, архивски и слични работи), општите работи, работите на чувањето на 

објектот, одржувањето и чувањето на просториите како и други работи што според својата 

природа спаѓаат во овие видови работи.  

 

2.1. Одделение на студентски прашања, ги опфаќа работите и работните задачи кои се 

однесуваат на контрола и надзор врз спроведувањето на постапките за запишување на 

студенти врз формирањето, водењето и чувањето на досиејата на студентите и врз 

водењето на електронското досие на студентот. 

Во одделението за студентки прашања се врши упис на студенти, се врши прием на 

студенти, се води матична книга на запишани студенти, главни книги на дипломирани 

студенти; се  водат и други помошни регистри во која се евидентираат сите податоци на 

редовните и вонредните студенти се  оформува, води и чува досие за секој студент 

поодделно, на сите циклуси студии и водење на електронско досие за секој студент, врши 

уписи на семестри, се врши  заверка на семестри, се примаат  испитни пријави, се 

распоредуваат по години и предмети и во определени термини за полагање на испити, се 

средуваат испитните пријави и извештаите од страна на предметните наставници, се врши 

книжење на испитните пријави во соодветни картони и внесување во досието на 

студентите, координирање на активностите и изработка на документи при постапката за 

еквиваленција на предмети на студенти од други факултети, како и на студенти  

дипломирани на други факултети, како и на студенти дипломирани по стари студиски 

програми,се изготвуваат уверенија и додаток на диплома на студентите кои дипломирале 



по ЕКТС се изготвуваат уверенија за бројот на положените испити и потврди за 

студентите, се изготвуваат секаков вид на статистички податоци,  анализи и прегледи за 

потребите на Универзитетот, Факултетот и надлежните државни органи,  установи и други 

лица, спроведување на одлуките на органите на Факултетот, кои се однесуваат на 

правилата за студирање, следење на прописите од делокругот на работата и укажување на 

нивната примена, спроведување на постапките на мобилноста на и други работи     

поврзани со делокругот на работата на одделението  за студентски прашања. 

 

2.2. Одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење и јавни 

набавки 

Одделението за финансиско, сметководствено и материјално работење и јавни 

набавки, ги опфаќа работите и  надлежностите кои се однесуваат на организирање и 

координирање на работата во книговодството и составување на извештаи за потребите на 

органите на управување и на трети лица врз основа на книговодствената состојба,  

подготвува буџетска пресметка, финансов план и го следи извршувањето на истиот, 

составува периодични сметки и завршна сметка, водење на главна книга за состојбите и 

промените на средствата и нивните извори, приходи и расходи и  води аналитички и 

синтетички картони, водење дневник и картици за основните средства, вршење контирање 

на финансиски документи,  извршување на материјално- финансиски работи, следење на 

роковите за стасаноста на побарувањата, вршење исплата на истите и водење евиденција 

на сметките (купувачи-добавувачи) како и евиденција на фондовите, грижа за примена на 

Законите од областа на финансиските и книговодствените односи и составување на 

статистички извештаи (месечни, тромесечни, годишни), за исплата на плати, грижа за 

правилно извршување на пописот на основните средства и ситниот инвентар и обработка 

на податоците за финансирање на основната дејност, согласно со критериумите за 

финансирање на високообразовните установи; водење на благајната и сите работи кои се 

поврзани со исплатата и работите од областа на јавните набавки во согласност со Законот 

за јавни набавки, изработка на тендерска документација, изработка на техничка 

спецификација, следење на договорите поврзани со јавните набавки, подготовка на 

финансиски понуди, спроведување на постапката за јавни набавки и се она што е поврзано 

со Законот за јавни набавки. 

2.3. Одделение за правни  и општи работи ги опфаќа работите и надлежностите во врска со 

изготвување на нацрт општи акти со кои се регулираат сите сегменти од работењето; изготвување 

на поединечни акти кои произлегуваат од тековното работење; изработување на договори; 

организирање и координирање на работите поврзани со човечки ресурси и анализа на работните 

места; изработка на функционална анализа и аналитички извештаи во врска со спроведувањето на 

политиката за управување со човечки ресурси; врши работи и задачи кои се однесуваат на 

управување и развој на човечки ресурси, односно следење и примена на прописите за работни 

односи и законот и подзаконските акти за административните службеници и вработените во 

јавниот сектор; врши работи на спроведување на постапката по јавен и интерен оглас за 

вработување на административни службеници; спроведување на постапката по јавен оглас за 

вработување на работници; планирање, организирање и спроведување  на стручното усовршување 

и обуки на вработените; спроведување на интерните процедури за водење на внатрешните 

постапки со цел ефикасна, унифицирана методологија за законско спроведување на 

надлежностите во Факултетот; спроведување постапки за утврдување неправилности во 

организационите единици- служби во врска со работењето, примената и придржувањето до 

законите, подзаконските и интерните акти, насоките од раководниот орган, доверливост и 

интегритет на информациите, чување на ресурсите и економично, ефективно и ефикасно 



користење на средствата; изготвување на правилниците за систематизација на работните места и 

правилниците за внатрешна организација на Факултетот; водење на персонална евиденција на 

вработените согласно законските прописи; управување со лични досиеја на вработените и 

пристапот до лични податоци;  подготовка на решенија, одмори и отсуства на вработените; 

вршење на работи на здравствено и социјално осигурување на вработените;  извршување на 

административни, стручни и други работи за поддршка на деканот,; подготвување листа на 

информации од јавен карактер, следење и исполнување на обврските кои произлегуваат од 

одредбите на Законот за безбедност и здравје при работа, Законот за слободен пристап до 

информации од јавен карактер, Закон за заштита на лични податоци, како и на обврски од други 

закони кои треба да обезбедат законито и непречено функционирање на Факултетот како и 

архивското работење и општите работи. 

2.4. Помошно техничката служба ги врши работите кои се однесуваат на  одржување 

на хигиената и техничка исправност на инсталациите  на Факултетот навремено и редовно 

затоплување на работните простории на зградата на Факултетот, како и други работи што 

според својата природа спаѓаат во овие видови работи.  

 

Член 11 

Библиотеката учествува и дава свој придонес во креирањето на политиката на 

библиотечното работење на Факултетот 

Библиотеката ја собира, уредува и ја распоредува научната, студиската и стручната 

литература, на наставно-научните, научните кадри и соработниците. На студентите им ги 

дава информациите и знаењата за студиите и за научната работа, ги обврзува од гледна 

точка на употребата на библиотечниот фонд и од гледна точка на барањето на 

информации и изработува библиографија на високообразовните наставници и научни 

работници. 

  



IV. НАЧИН И ФОРМИ НА РАКОВОДЕЊЕ НА ФАКУЛТЕТОТ 

Органи на Факултетот 

Член 12 
Органи на Факултетот се : Наставно-научен совет, Декан и Деканатска управа. 

Наставно-научниот совет е стручен орган на Факултетот. 

Деканот е раководен орган. Деканот го застапува и претставува Факултетот во 

земјата и во странство во согласност со Закон, Статутот на Универзитетот и Правилникот 

за внатрешните односи и работењето на Факултетот. 

Продекани на Факултетот се : продекан за настава, продекан за финансии и 

продекан за наука и меѓународна соработка. 

Деканатската управа е орган на управување на Факултетот. 

 

Член 13  

Составот надлежностите и начинот на работа на Наставно-научниот совет и 

Деканатската управа се уредуваат со Закон, Статутот на Универзитетот „Св.Климент 

Охридски“- Битола и Правилникот за внатрешните односи и работењето на Факултетот. 

Постапката за избор, мандатот и надлежноста на Деканот се уредуваат со 

Закон,Статутот на Универзитетот и Правилникот за внатрешните односи и работењето на 

Факултетот. 

 

Раководење со наставно-научните организациски  единици 

 

Член 14 

 Со организациската единица катедра/центар, раководи Раководител. 

 Раководителот се избира од редот на лицата избрани во наставнo-научни звања: 

редовен професор, вонреден професор и доцент . 

Раководителот за својата работа одговара пред деканот.  

 Постапката за избор, мандатот и правата и обврските на раководителите се 

уредуваат со Правилникот за внатрешните односи и работењето на Факултетот. 

 

Раководител на катедрата/центарот 

 

Член 15 

Раководителот на катедрата/центарот: 

- jа организира и ја води работата на катедрата/центарот; 

- ги свикува и ги води седниците на катедрата/центарот; 

- се грижи за обезбедување на ресурси за редовно изведување на наставно-образовната, 

научно-истражувачката и апликативната работа од областа на катедрата/центарот; 

- ги извршува одлуките на органите на Факултетот за работата на катедрата/центарот; 

- ги известува органите на Факултетот за работата на катедрата/центарот; 

- ги известува вработените во катедрата/центарот за работата на Деканатската управа; 

- изготвува план за работа и годишен извештај за работа на катедрата/центарот; 

- се грижи за покриеност со литература на наставните дисциплини од катедрата/ ; 

- покренува и други прашања што се од интерес за работата на катедрата/центарот; 

- врши и други работи што ќе му ги доверат органите на Факултетот. 

 



Раководење со Стручната и административна служба 

 

Член 16 

Со стручната и административна служба на Факултетот раководи секретарот на 

Факултетот, кој за својата работа е одговорен пред деканот и пред генералниот секретар 

на Универзитетот. 

Член 17 

Секретарот на Факултетот:  

- учествува во подготвувањето на материјалите за седниците на органите на 

Факултетот како и во подготвувањето на одлуките и општите акти што ги донесуваат овие 

органи и тела; 

-    го застапува Факултетот во имотните и во другите правни работи; 

-    ги следи прописите и им укажува на органите на Факултетот; 

- го следи извршувањето на одлуките и заклучоците на органите на Факултетот и за 

тоа го известува; 

-  укажува на надлежните органи и одговорните лица за потребата од исполнување 

и извршување на обврските на Факултетот во соработката на Факултетот со соодветните 

државни органи и тела, надлежни за работите на образованието и науката; 

- се грижи за навремено извршување на одлуките и заклучоците на органите на 

управување, стручните органи и тела, како и нивните помошни тела; 

-  раководи со вработените во Стручната и административна; 

- врши организирање, координирање, насочување, надзор и контрола на работата 

на Стручна и административна служба  ; 

-  се грижи за уредноста и ажурноста во работата по предметите и подготвувањето 

на другите материјали и за таа цел свикува и раководи со работните состаноци на 

службата; 

-   врши и други работи согласно Статутот и другите акти на Универзитетот и 

Факултетот . 

 

Член 18 

Со организациската единица одделение, раководи раководител на одделението. 

Раководителот на одделението: 

- раководи со одделението и ги организира, насочува и ги координира работите на 

одделението; 

- ги врши најсложените работни задачи и обврски и ги распоредува работните задачи 

и обврски на одделението; 

- врши непосредна контрола и надзор врз спроведувањето на работите и работните 

задачи; 

- изготвува предлог-план за работата на одделението и изготвува извештаи за 

спроведувањето на програмата за работа на одделението; 

- изготвува предлози и дава иницијативи за решавање на одделни прашања и 

проблеми од делокругот на одделението; 

- соработува со другите раководни административни службеници на соодветно ниво 

од други органи за прашања од делокругот на одделението; 

- за својата работа, раководителот на одделението одговара пред секретарот на 

Факултетот. 



VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 19 

 Поблиски одредби за внатрешната организација на Факултетот се утврдуваат со 

Правилникот за внатрешните односи и работењето на Факултетот. 

 

Член 20 

Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува по 

добиена согласност од  Министерство за информатичко општество и администрација. 

 

               Д е к а н  

     ____________________ 

  Проф. д-р Љупче Кочоски 

 

 


