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Врз основа на член 40 став 5 точка 1 од Статутот на Научниот институт за тутун –
Прилеп, во согласност со Статутот на Универзитетот„Св. Климент Охридски“- Битола,
Советот на Научниот институт за тутун -Прилеп, на 2та седницата одржана на ден 20. 01.
2021 година, донесе:
СТАТУТАРНА ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
СТАТУТОТ
НА НАУЧНИОТ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН – ПРИЛЕП
Член 1
Со Оваа Статутарна одлука се врши изменување и дополнување на Статутот на
Научниот институт за тутун – Прилеп бр. 01-536/1 од 12.06.2019 г., објавен во Билтенот на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола бр.459 од 01.07.2019 година.
Член 2
Во членот 1, став 1 ред 2 и 4 по зборовите научно-истражувачка дејност се додаваат
зборовите „и апликативна дејност“.
Член 3
Во насловот, пред членот 2 од Статутот се брише зборот „Статус“ и се заменува со
зборот „Дејност“.
Ставот 1 од член 2 се менува и гласи:
„Научниот институт за тутун Прилеп е научна и високообразовна установа која врши
научно-истражувачка, апликативна високостручна односно применувачка дејност, како и
високообразовна дејност во научно-истражувачко и студиско подрачје, според студиска
програма на една или повеќе сродни и меѓусебно поврзани наставно-научни, односно
стручни области од втор и трет циклус на студии.“
Член 4
Во насловот пред член 4 се додава: „и седиште“.
Член 5
Во член 9 зборот референтите се брише.
На крајот на ставот се додава нова реченица која гласи:„Со печатот ракува лице
овластено од директорот на Институтот.“
Член 6
Во членот 11 ставовите 3 и 4 се бришат и се додава нов став 3, кој гласи:
„Востановувањето на одората за директорот и другите обележја, се утврдени во Статутот на
Универзитетот.“
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Член 7
По членот 11 се додаваат два нови члена: 11 а и 11 б, кои гласат:
Интернет-страница на Институтот
Член 11а
Институтот има своја интернет-страница на македонски и англиски јазик, преку која
се обезбедува достапност на релевантни податоци и информации од дејноста, работењето и
високообразовната дејност. Советот на институтот донесува одлуки за изгледот на вебстраницата, за информациите кои ќе се објавуваат и одговорно лице за информирање.
Ден на институтот, награди и признанија
Член 11б
Институтот е основан на 24.12.1924 година, датум кога е основана централна Опитна
станица за проучување на тутунот. Денот на основање на Институтот се одбележува на
свечен начин, секоја година.
По повод јубилеи и други значајни настани, како и на промоции, Институтот
доделува награди, признанија и сл. Критериумите за наградувањето и видот на наградите и
признанијата ги утврдува Советот на Институтот.
Член 8
Во членот 12 став 1 по зборот Уставот, се додаваат зборовите „на Република Северна
Македонија“.
По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: „Академската заедница во Институтот ја
сочинуваат лицата избрани во наставнo-научни, научни и соработнички звања и
студентите.“
Член 9
Во членот 17 се додава нов став 1 кој гласи:„Роковите за завршување и начинот на
продолжување на студиите на втор и трет циклус студии се утврдуваат со закон, Статутот и
општ акт на Универзитетот.“
Ставовите 1, 2, 3, 4 и 5 стануваат ставови 2, 3, 4, 5 и 6.
Член 10
Во членот 19 ставот 1 се менува и гласи: „За вршење на својата дејност, во
Институтот постојат организацони единици и тоа: одделенија и оддел.“
Во ставот 2 се бришат зборовите: „и други научно-наставни“. Точката на крајот на
реченицата се брише и се додава: „ за тоа, согласно Статутот на Универзитетот.
Ставот 3 од членот 19 се менува и гласи: „Со организационите единици раководат
раководители кои ги назначува и разрешува директорот на Институтот за време од 3
години. Раководителите за својата работа одговараат пред Директорот и Советот.“
Член 11
Пред членот 20, насловот се менува и гласи само „ одделенија“.
Членот 20 се менува и гласи:
„Одделенијата се основни организациони единици на Институтот.
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Во Институтот ги има следниве одделенија:
1. Одделение за генетика, селекција и семеконтрола;
2. Одделение за агротехника на тутунот;
3. Одделение за заштита на тутунот од болести, штетници и плевели;
4. Одделение за технологија и хемија на тутунот итутунските производи;
Покрај постојните одделенија можат да се основаат и други одделенија.
Одделенијата се основаат, припојуваат и делат, во согласност со потребите на
научно-истражувачката и наставно-образовната и применувачка работа со одлука на
Советот на Институтот.“
Член 12
Во членот 21, точките 1, 5 и 6 се менуваат и гласат:
„1. донесуваат научни програми за работаи ги усогласуваат со програмата за работа на
институтот;
5. во своите лаборатории вршат испитувања,услуги или други активности според
овластувањата добиени од соодветните министерства и други институции;
6. учествуваат во научно-истражувачки проекти;
Во точката 11, по зборовите „научни работници“ се додава: „и соработници“.
Член 13
Членот 22 се менува и гласи:
„Раководител на одделение е лице избрано во наставно-научно и научно звање, а
доколку нема, се избира лице со соработничко звање.
На раководителот на одделението и на одделот му престанува функцијата пред
истекот на мандатот во следниве случаи:
-ако поднесе оставка
-ако му престане работниот однос
-ако биде разрешен
Во случај на престанок на мандатот на раководителот, директорот назначува нов
раководител во рок од 7 дена.“
Член 14
Членот 23 се менува и гласи:
„Раководителот на одделението ги врши следниве работи:
1. ја организира и ја води работата на одделението,
2. се грижи за редовно изведување на научно-истражувачката, образовната и
апликативната работа во одделението;
3. предлага програма, цели и насоки за развој на одделението;
4. поднесува годишен план и извештај за работа на одделението, до советот и
директорот;
5. ги свикува и ги води состаноците на одделението;
6. ја организира и ја води работата на лабораториите во одделението;
7. дава иницијатива за набавка на нова опрема во одделението и лабораториите и
за воведување на нови методи за истражување и испитување;
8. ја организира работата во лабораториите во согласност со добиеното
овластување и научно истражувачката работа;
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9. потпишува извештаи за извршени испитувања и услуги, контроли и анализи
според добиените овластувања,
10. ги извршува одлуките на органите на Институтот кои се однесуваат на
работата на одделението и ги известува вработените во одделението и
лабораториите;
11. се грижи за работната дисциплина на вработените во одделението и
лабораториите;
12. врши и други работи што ќе му ги доверат органите на Институтот.“
Член 15
Пред членот 24се додава нов наслов „Лаборатории“.
Членот 24 се менува и гласи:
„За потребите на дејноста, во рамките на одделенијата на Институтот се формираат
лаборатории и тоа:
1. Лаборатории акредитирани за испитување:
- контрола на квалитетот на семе од земјоделски растенија;
- контрола на квалитетот на почва,вода, ѓубрива и растителен материјал;
- контрола на квалитетот на тутун и тутунски производи;
- контрола на автентичност и квалитет на тутунска суровина;
- контрола на здравјето на растенијата.
2. Лаборатории за научно-истражувачка и апликативна работа:
- лабораторија за растителни in vitro култури
- ентомолошка лабораторија
- фитопатолошка лабораторија
- биолошка лабораторија
- банка на гени кај тутунот и други индустриски растенија.
Внатрешната организација на акредитираните лаборатории се уредува со посебен акт
и Правилник за внатрешна организација на Институтот.“
Член 16
Членот 25 се брише.
Член 17
Насловот Стручни служби и членовите 26, 27, 28, 29 и 30 се бришат.
Член 18
После членот 24 се додава нов наслов „Оддел“ и 3 нови членови 25, 26 и 27, кои
гласат:
„Оддел“
Член 25
Производната дејност во Институтот се извршува во Одделот за производство на
тутунско семе и тутун.
Со Одделот раководи Раководител кој го назначува и разрешува директорот на
Институтот. За раководител на Одделот може да биде избрано лице со завршено високо
образование: земјоделски факултет, поледелска насока, 240 ЕКТС кредити или VII/1 степен,
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3 години работно искуство во областа и други исполнети услови во согласност со
Правилникот за систематизација на работните места.
Член 26
Одделот за производство на тутунско семе и тутун ги врши следните работи:
 ги разгледува и усогласува производните програми за производство на
тутунско семе и тутун;
 врши производство на расад за семенските насади и полски опити;
 врши производство на тутунско семе и тутун;
 доработува тутунско семе;
 го складира и чува семенскиот материјал во соодветен магацински простор, во
согласност со законските прописи;
 пакува и дистрибуира тутунско семе;
 врши манипулација и проценка на тутунот од полските опити и
врши и други работи предвидени со овој Статут.
Член 27
Раководителот на Одделот за производство на тутунско семе и тутун ги врши
следниве работи:
 предлага План за производство на тутунско семе и тутун и култури за
плодоред
 ја организира и ја води работата на Одделот;
 ги свикува и ги води состаноците на Одделот;
 се грижи за редовно и навремено изведување на сите работни активности од
областа на Одделот, како и за изведување на научно-истражувачки опити на
Одделенијата;
 ги извршува одлуките на органите на Институтот;
 се грижи за почитување на дисциплината и работното време на вработените
во Одделот;
 доставува месечен и годишен Извештај за работата на Одделот до Директорот
и Советот на Институтот;
 врши и други работи што ќе му ги довери Директорот и Советот на
Институтот. “
Член 19
Членот 31, кој станува член 28, се менува и гласи:
„Стручна и административна служба“
Член 28
Стручно-административните работи на Институтот ги врши Стручна и
административна служба, како дел од интегрираната Централна стручна и административна
служба на Универзитетот.
Внатрешната организација на Стручната и административна служба се уредува со
посебен акт, Правилник за внатрешна организација на Институтот.
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Со стручната и административна служба раководи секретар, кој засвојата работа
одговара пред Советот и Директорот на Институтот.
Член 20
Член 32, којстанува член 29, се менува и гласи:
„За Секретар може да биде избрано лице со завршено високо образование: Правен
факултет, 240 ЕКТС кредити, како и да исполнува други услови во согласност со
Правилникот за систематизација на работните места во Стручнатаиадминистративнаслужба
на Институтот.
Член 21
Членот 33 станува член 30.
Член 22
Во членот 34, кој станува член 31,ставот 1 се брише.
Член 23
Членовите: 35, 36, 37 и 38 се бришат.
Член 24
Во членот 39, кој станува член 32, во ставот 2, после зборот „литература“се става
точка, а текстот што следува се брише.
Член 25
Членот 40 станува член 33.
Член 26
Во членот 41, кој станува член 34, ставот 2 се менува и гласи: „Советот на
Институтот го сочинуваат: директорот, заменикот на директорот, раководителите на
одделенијата и раководителот на Одделот за производство на тутунско семе и тутун.“
Во ставот 5, точка 8, по зборот „Универзитетот“ се става запирка и се
додава:„членови на комисии и други работни тела на Универзитетот.“
Во ставот 5, по точката 20 се додава нова точка 21, која гласи: „донесува План за
јавни набавки;“.
Во ставот 5, точката 21 станува точка 22.
Член 27
Членот 42 се брише.
Член 28
Членовите 43, 44, 45 и 46 стануваат членови 35, 36, 37 и 38.

67
Член 29
Во членот 47, кој станува член 39,во ставот 2, после точката 7, се додава нова точка
8, која гласи: „поднесува програма за работа на Институтот во тековната година, до
Советот;“.
Точката 8 станува точка 9.
Во точката 9, која станува точка 10, после зборот „награди“ се додава „и признанија“.
Точките 10,11 и 12, стануваат точки 11, 12 и 13.
Точката 13, која станува точка 14, по зборот „одговорностите“ се додава: „и на
вработените и“.
По точката 13, која стана точка 14, се додава нова точка 15, која гласи: „назначува и
разрешува раководители на организационите единици“.
Воточката 14, која стана точка 16, на почетокот пред зборот „формира“ се додава:
„ангажира стручни лица,“.
Точката 15 станува точка 17.
По точката 15, која стана точка 17, се додава нова точка 18, која гласи: „се грижи за
реализација на Годишниот план за јавни набавки и“.
Точката 16 станува точка 19.
Член 30
Членот 48 станува член 40.
Член 31
Во членот 49, кој станува член 41, воставот 6 се додава нова реченица која гласи:
„Формата и содржината на гласачкото ливче се уредува во Деловникот за работа на Советот
на Институтот.“
Член 32
Членот 50 станува член 42.
Член 33
Во членот 51, кој станува член 43, по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:
„Мандатот на директорот трае 3 години, со право на реизбор.“
Ставот 2 станува став 3.
Член 34
Членовите: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ,61, 62 и 63, стануваат членови: 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 и 55.
Член 35
Членот 64 станува член 56.





Член 36
Членот 65, кој станува член 57, се менува и гласи:
„Одборот за соработка и доверба со јавноста е составен од 5 (пет) членови и тоа:
1 (еден) претставник од основачот;
3 ( три) претставници од стопанството, и
1 (еден) претставник од нестопанството од делокругот на студиските програми.
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Мандатот на членовите на Одборот изнесува 3 години, без ограничување на правото
на реизбор.
За член на Одборот не може да биде избрано лице кое согласно со Законот за
установите, не може да биде член на орган на управување на установа.
Членовите во Одборот ги назначува Советот на Институтот, по писмено барање од
Директорот.“
Член 37
Членовите 66 и 67 стануваат членови 58 и 59.
Член 38
По членот 67, кој стана член 59, се додава нов член 60, кој гласи:
„Директорот/заменикот директор ги информира членовите на Одборот за прашањата
во врска со работата на Институтот што се во надлежност на Одборот.“
Член 39
Членовите од 68-73 кои се однесуваат на преодни и завршни одредби,стануваат
членови под бр. 61-66.
Член 40
Оваа Статутарна одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на
Универзитетот, а ќе се објави по добиената согласност од Сенатот на Универзитетот.

Директор
Проф. д-р Валентина Пеливаноска

