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Во согласност со чл. 36 став 7 од Законот за високо образование ( Сл. Весник 

на РМ бр. 82/2018 г.), и чл. 96 став 7 од Статутот на Меѓународниот Славјански 

Универзитет „Гаврило Романович Державин“, Свети НиколеБитола, Република 

Македонија, Универзитетското студентско собрание на седницата одржана на ден 

14.03.2019 година, по претходно донесена одлука за согласност за донесување на 

Статутот од Универзитетскиот сенат со бр. 03-54/3 од 01.02.2019 г., заверена на 

ден 04.02.2019  година на седница одржана на ден 14.03.2019 година донесе: 

 

СТАТУТ  

на УНИВЕРЗИТЕТСКО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ 

 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Со Статутот на Универзитетското студентско собрание (во понатамошниот 

текст Статут) на Меѓународниот Славјански Универзитет „Гаврило Романович 

Державин“, Свети Николе  Битола, Република Македонија, (во понатамошниот 

текст МСУ) се уредуваат работата и надлежноста на Универзитетското студентско 

собрание на МСУ, органите и помошните тела на Универзитетското студентско 

собрание, составот, начинот на избирање, финансирањето, постапката за избор и 

именување на студентскиот правобранител, факултетските студентски собранија и 

други прашања кои се од значење за работата на Универзитетското студентско 

собрание. 

Член 2 

Универзитетското студентско собрание е тело на МСУ во кое членуваат 

претставници на студентите. 

Универзитетското студентско собрание ги штити интересите на студентите, 

учествува преку свои претставници во одлучувањето во органите и телата на МСУ 

и ги претставува студентите во рамките на високото образование како членови на 

академската заедница. 

Активностите на Универзитетското студентско собрание се темелат на 

начелото на еднакви права и недискриминација по основ на раса, пол, вера, 

политичко или друго уверување при изборот на членови на Универзитетското 

студентско собрание или во неговите органи и тела. 

Член 3 

Полниот назив на Универзитетското студентско собрание е: Универзитетско 

студентско собрание на Меѓународниот Славјански Универзитет „Гаврило 

Романович Державин“ во Свети НиколеБитола, Република Македонија. 



2 

 

Скратениот назив гласи УСС МСУ. 

Седиштето на Универзитетското студентско собрание  е на ул. „Маршал Тито“ 

бр. 77 во Свети Николе, Република Македонија. 

Член 4 

Печат 

Универзитетското студентско собрание го користи општиот печат на 

Универзитетот.  

Штембил 

Универзитетското студентско собрание го користи штембилот на 

Универзитетот.  

 Штембилот се употребува за архивско работење. 

Член 5 

Универзитетското студентско собрание има свој амблем кој се истакнува до 

знамето на Универзитетот и на просториите наменети за работа на 

Универзитетското студентско собрание.  

 

II. НАДЛЕЖНОСТ НА  

УНИВЕРЗИТЕТСКОТО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ 

Член 6 

Универзитетското студентско собрание има надлежност да:  

 избира студентски претставници во Сенатот и другите органи и тела на 

МСУ;  

 донесува план и програма за својата работа;  

 предлага студентски правобранител;  

 се грижи за квалитетот на животот на студентот и квалитетот на 

процесот на студирање, студентскиот стандард, остварувањето на 

студентските права и интереси и за студентската културна, социјална 

и интелектуална надоградба,  

 им предлага на органите на управување план за финансирање на 

студентските активности; 

 поттикнува студентски активности надвор од наставниот процес;  

 донесува општи акти на студентското собрание согласно законот и 

Статутот на МСУ и 

 врши други активности од интерес на студентите.  
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III. Состав на Универзитетското студентско собрание 

Член 7 

Универзитетското студентско собрание е тело на универзитетот во кое 

членуваат претставници на студентите. 

Универзитетското студентско собрание е составено од претставници на 

студентите именувани од редот на претставници избрани во факултетското 

студентско собрание. 

Универзитетското студентско собрание се состои од 10 члена. 

Претседател на универзитетското студентско собрание се избира од редот на 

претставниците именувани во универзитетското студентско собрание. 

Универзитетското студентско собрание дава предлог за избор на студентски 

правобранител до Сенатот на Универзитетот по претходно објавен конкурс. 

Факултетските студентски собранија именуваат по двајца (2) членови во 

универзитетското студентско собрание. 

Во состав на МСУ се следниве факултети: 

 Факултет за психологија 

 Факултет за информатика 

 Факултет за правни науки 

 Факултет за економија и организација на претприемништво 

 Факултет за безбедносно инженерство. 

Универзитетското студентско собрание донесува деловник за работа. 

Член 8 

Мандатот на членовите на Универзитетското студентско собрание трае една 

(1) година со право на уште еден повторен избор. 

Членот на Универзитетското студентско собрание може да биде разрешен и 

пред истекот на мандатот за кој е избран, во следните случаи: 

 со поднесување на оставка; 

 со престанок на статусот студент; 

 доколку поради лични причини не е во можност да ја извршува 

функцијата; 

 доколку не ги има положено предвидените испити според студиската 

програма во текот на академската календарска година; 

 ако не учествува во работата на универзитетското студентско собрание 

и неговите комисии (работни тела) најмалку три месеца во текот на 

академската календарска година; 

 ако со своето однесување и личен пример го нарушува угледот на 

универзитетското студентско собрание; 

 со промена на правните акти. 

Одлука за разрешување се донесува со двотретинско мнозинство од вкупниот 

број на членови на универзитетското студентско собрание. 



4 

 

Во случај на престанок на мандатот на член на универзитетското студентско 

собрание пред истекот на времето за кој е избран, се распишуваат и спроведуваат 

избори за нов член на универзитетското студентско собрание само на 

факултетското студентско собрание од каде доаѓа студентот чиј мандат престанал. 

Новоизбраниот член има мандат колку што му останал на членот на кој му 

престанал мандатот. 

Член 9 

Претседателот на универзитетското студентско собрание: 

 го претставува и застапува универзитетското студентско собрание; 

 го утврдува предлог Статутот; 

 донесува деловник за работа на универзитетското студентско 

собрание, 

 именува претставници од редот на студентите во Сенатот, ректорската 

управа и други тела во кои како членови имаат право да бидат и 

студенти; 

 поднесува извештај за работата на универзитетското студентско 

собрание; 

 поттикнува прашања од областа на интересите на студентите; 

 одлучува за распределба на финансиските средства по претходно 

добиена согласност и потпис од ректорот на Универзитетот. 

Член 10 

Претседателот на Универзитетското студентско собрание може да биде 

разрешен во следните случаи: 

 си поднесе оставка; 

 не ги спроведува одлуките на студентското универзитетско собрание; 

 со своето несовесно работење предизвикува значителна материјална 

штета на Универзитетот или Универзитетското студентско собрание; 

 со престанок на статусот студент; 

 ако со своето однесување и личен пример го нарушува угледот на 

универзитетското студентско собрание; 

 не учествува во работата на Сенатот на Универзитетот; 

 доколку не ги има положено предвидените испити според студиската 

програма во текот на академската календарска година; 

 со промена на правните акти. 

Член 11 

Претседателот ги свикува седниците на универзитетското студентско 

собрание. 

Седницата на универзитетското студентско собрание се свикува со покана за 

седница која им се доставува на членовите на студентското собрание во 

електронска форма најдоцна три дена пред седницата. Поканата за седница 

содржи: место на одржување на седницата, време, предлог на дневен ред и преглед 
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на материјали по прашања што се предлагаат (доколку се доставуваат), како и 

други известувања. 

Седници се одржуваат и се донесуваат одлуки доколку постои кворум за 

работа т.е. потребно е присуство на повеќе од половината од членовите на 

студентското универзитетско собрание. 

Член 12 

 Дневниот ред на седниците го утврдува претседателот на универзитетското 

студентско собрание по прелог на членовите на универзитетското студентско 

собрание. 

 За работата на универзитетското студентско собрание на седниците 

задолжително се води записник. 

 Записникот го води лице определено од претседателот или друго лице која 

ја води седницата. 

 Записничарот, пред отпочнувањето на седница го евидентира присуството 

на членовите на универзитетското студентско собрание преку пуштање на список 

за потпис на присутност. 

Помошни  тела (комисии) 

Член 13 

Помошните тела (комисии) се стручни тела на универзитетското студентско 

собрание кои ги извршуваат работите од својата надлежност кои се пропишани со 

овој Статут и други општи акти. 

Комисиите се составени од тројца членови од универзитетското студентско 

собрание на предлог од претседателот на универзитетското студентско собрание. 

Комисиите од својот состав избираат секретар на комисијата. 

Универзитетското студентско собрание ги формира следните три комисии: 

 комисија за настава, научно-истражувачка работа и практика на 

студентите; 

 комисија за култура, здравство и спорт и студентски стандард; 

 комисија за меѓународна соработка и односи со јавноста. 

Член 14 

Секретарот на комисијата се избира од редот на членовите на комисијата по 

предлог на претседателот на универзитетското студентско собрание.  

За престанок на мандатот на секретарот на комисијата и неговото 

разрешување важат одредбите од членовите наведени во овој Статут. 

Член 15 
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Универзитетското студентско собрание ги формира и разрешува комисиите со 

мнозинство гласови од вкупниот број на членови на начин и постапка како што е 

предвидено за разрешување на член на Универзитетското студентско собрание. 

 

IV. Избор на членови на  

универзитетско студентско собрание 

Член 16 

Избори за членови на студентското универзитетско собрание се одржуваат во 

периодот од 15 до 20 Април. 

Постапката за избор на членови на Универзитетското студентско собрание се 

уредува со Статутот, Статутот на Факултетските студентски собранија и законот. 

 

V. Финансирање на работата на  

Универзитетското студентско собрание 

Член 17 

Работата на Универзитетското студентско собрание се финансира од следните 

извори: 

 од средства на универзитет во согласност со акт на Управниот одбор; 

 дел од средствата по основ на школарина; 

 од легати, завештанија, прилози; 

 и од други начини на финансирање одредени со актите на 

Универзитетското студентско собрание. 

Универзитетското студентско собрание автономно располага со средствата но 

по претходна согласност од ректорот на Универзитетот. 

Ректорот на Универзитетот и Управниот одбор вршат надзор над наменското 

трошење на средствата кои ги доделуваат на Универзитетското студентско 

собрание. 

 

VI.  Јавност на работата на  
Универзитетското студентско собрание 

Член 18 

Работата на Универзитетското студентско собрание е јавна. Јавноста се 

остварува преку: 

 Присуство на јавните гласила на седници на Универзитетското 

студентско собрание; 

 Соопштенија, изјави и други обраќања на членовите на 

Универзитетското студентско собрание; 
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 Објавување на веб-страницата на Универзитетот; 

 Објавување на огласна табла на Универзитетот. 

Седниците на Универзитетското студентско собрание можат да бидат 

затворени или отворени за јавноста. 

 

VII. Студентски правобранител 

Член 19 

Заради заштита на правата на студентите на МСУ се избира студентски 

правобранител, од редот на редовните студенти на МСУ. 

Студентскиот правобранител се избира од Сенатот на МСУ, со мнозинство 

гласови на членовите на Сенатот на МСУ, на предлог на студентско собрание на 

МСУ на претходно објавен конкурс. 

На секоја единица на МСУ, се избира заменик студентски правобранител, кој 

го избира факултетското студентско собрание по претходно објавен конкурс, од 

редот на редовните студенти. 

Мандатот на студентскиот правобранител и на замениците студентски 

правобранители е 2 години, без можност за реизбор. 

Постапка за разрешување на студентскиот правобранител може да покрене 

студентско собрание на МСУ, а одлука за разрешување донесува Сенатот на МСУ, 

со мнозинство гласови од вкупниот број членови. 

Постапка за разрешување на заменикот студентски правобранител можат да 

покренат членовите на студентските собранија на единиците на МСУ, студентскиот 

правобранител или 1/10 од вкупниот број студенти запишани во моментот на 

единицата на МСУ на кој е избран заменикот студентски правобранител. За 

разрешување на заменикот студентски правобранител одлучува студентските 

собранија на единиците на МСУ. 

Надлежност на студентскиот правобранител 

Член 20 

Студентскиот правобранител постапува по поднесок од страна на студент или 

по сопствена иницијатива доколку увидел дека е повредено право на студент од 

страна на органите на МСУ или друг член на академската заедница на МСУ.  

Органите на МСУ се должни да постапат по укажувањата на студентскиот 

правобранител. 

Заменик студентскиот правобранител постапува по поднесок од страна на 

студент и по сопствена иницијатива доколку увидел дека е прекршено право на 

студент од страна на органите на факултетот или друг член на академската 

заедница на факултетот.  
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Органите на факултетот се должни да постапат по укажувањата на заменикот 

студентски правобранител.  

За својата работа, студентскиот правобранител поднесува годишен извештај 

до Сенатот на МСУ.  

За својата работа заменикот студентски правобранител поднесува годишен 

извештај до студентскиот правобранител и до Наставно-научниот совет на 

Единицата. 

 

VIII. Општи акти 

Член 21 

Статутот е основен акт на Универзитетското студентско собрание. 

Статутот на Универзитетското студентско собрание го донесува 

Универзитетското студентско собрание по претходна согласност од сенатот на 

Универзитетот. 

Измени и дополнувања на статутот се вршат со двотретинско мнозинство на 

сите членови на Универзитетското студентско собрание. 

Општите акти на Универзитетското студентско собрание се донесуваат на 

предлог на Универзитетското студентско собрание по претходна согласност од 

Сенатот на Универзитетот во согласност со законот. 

Универзитетското студентско собрание донесува правилник за избор на 

членови на Универзитетското студентско собрание. 

Универзитетското студентско собрание донесува деловник за работа. 

 

IX. Преодни и завршни одредби 

Член 22 

 Овој Статут стапува на сила од денот на неговото донесување. 

 

 

Претседател на Универзитетското 

студентско собрание 

 

Претседател на Сенат 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

 

 

 


