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Врз основа на член 110, став 1,
точка 1 од Законот за високото образование
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 82/2018) и член 58, став 1,
алинеа 1 од Статутот на Факултетот за
шумарски науки, пејзажна архитектура и
екоинженеринг „Ханс Ем“ (Универзитетски
гласник бр.467/2019), Наставно-научниот
совет на Факултетот за шумарски науки,
пејзажна архитектура и екоинженеринг
„Ханс Ем“, на седницата одржана на
19.08.2020 година донесе

„Оддели“
Член 31-а
Две или повеќе катедри можат да се
поврзат во оддел.
Одделите се основни внатрешни наставнонаучни
организациони
единици
на
Факултетот.
Одделите се формираат заради
неопходно поврзување на научните
области, насочување и усогласување на
наставно-образовната и со неа поврзаната
научноистражувачка дејност на катедрите,
како и заради развивање на научните
дисциплини и струки од тие области.

Статутарна одлука
за изменување и дополнување на
Статутот на Факултетот за шумарски
науки,
пејзажна
архитектура
и
екоинженеринг „Ханс Ем“, во состав на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј”
во Скопје

Член 31-б
На Факултетот постојат три оддела:
1. Оддел за подигнување и одгледување
на шуми и зелени површини со
следните катедри:
1.1. Катедра за ботаника и дендрологија
1.2. Катедра за одгледување на шуми
1.3. Катедра
за
проектирање
и
подигнување на зелени површини
1.4. Катедра за шумарска генетика и
облагородување на шумските дрвја
и декоративните растенија.
2. Оддел за заштита на природните
ресурси со следните катедри:
2.1. Катедра за заштита на шумите
2.2. Катедра за земјиште и вода
3. Оддел за управување со шумски
екосистеми со следните катедри:
3.1. Катедра
за
економика
и
организација
3.2. Катедра за ловство
3.3. Катедра за уредување на шумите
3.4. Катедра за шумски техники и
операции
3.5. Катедра за семенарство, расадници
и подигање на шумски култури.
Припадноста на одделот не ја
ограничува соработката помеѓу катедрите
од трите оддела.

Член 1
Во Статутот на Факултетот за
шумарски науки, пејзажна архитектура и
екоинженеринг „Ханс Ем“ донесен на
5.9.2019 година, објавен во Универзитетски
Гласник на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје бр. 467 од 18.10.2019
година, во член 13 ставот 2 се менува и
гласи:
„Амблемот на Факултетот се состои
од неколку елементи, и тоа во преден план
поставен елемент со генерално ромбоидна
форма, кој претставува стилизирано и
апстрактно дрво/лист, а две други
варијации на истата форма се поставени во
втор и трет план, и претставуваат
стилизирани планина и книга. Десно од
амблемот стои текстот - Факултет за
шумарски науки, пејзажна архитектура и
екоинженеринг „Ханс Ем“, во фонтот
RonduitCapitals (Прилог 1).“
Член 2
Во член 19 пред зборот “катедра“ се
додава зборот “оддел, “.

Член 31-в
Работата на одделот ја организира и
ја води раководител избран на тајни и
непосредни избори од страна на членовите
на одделот со мнозинство од вкупниот број
членови што се констатира на записник за
период од 3 (три) години со право на еден
реизбор.
Членови на одделот се членовите на
катедрите кои го формираат одделот.

Член 3
Во член 20 зборот “основни“ се
брише.
По членот 31 се додава нов
поднаслов и седум нови членови 31-а, 31-б,
31-в, 31-г, 31-д, 31-ѓ, 31-е и 31-ж кои
гласат:
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Деканот донесува одлука со која се
констатира изборот на раководител на
одделот.Раководителот на одделот е член
наДеканатската управа.
Раководителот на одделот за својата
работа одговара пред деканот.

Иницијативата се доставува до
членовите на одделот, кои со образложена
одлука ја прифаќаат или ја одбиваат
иницијативата со мнозинство гласови од
вкупниот број членови на одделот.
Ако се прифати иницијативата, во
рок од 15 дена се спроведува постапка за
разрешување.
Одделот со тајно гласање одлучува
за разрешување на раководителот со
мнозинство гласови од вкупниот број
членови кои имаат право на глас.

Член 31-г
Доколку
одделот
не
избере
раководител до денот на истекот на
мандатот на постојниот раководител,
деканот назначува в.д. раководител за
време до 3 месеци, кој треба да ја спроведе
постапката за избор на раководител во рок
од 15 дена.
Член 31-д
Во отсуство на раководителот, него
го заменува највозрасниот присутен член
на одделот, но не подолго од 3 месеци.
По истекот на рокот од ставот 1 на
овој член, се спроведува постапка за избор
на нов раководител согласно со член 35 од
овој Статут.
Член 31-ѓ
На раководителот на одделот му
престанува функцијата пред истекот на
мандатот во следниве случаи:
- ако поднесе оставка;
- ако биде разрешен;
- ако му престанал работниот однос;
- во други случаи утврдени со закон.
Во случаите од ставот 1, алинеи 1 и
3, членовите на одделот во записник
констатираат дека на раководителот му
престанал мандатот.
Наместо раководителот на кој му
престанал мандатот, записникот од став 2
од овој член го потпишува највозрасниот
присутен член на одделот.
Деканот донесува одлука со која се
констатира престанок на мандатот.
Во случај на предвремен престанок
на мандатот на раководителот, оддел во рок
од 7 работни дена спроведува постапка за
избор за нов раководител.
Ако
одделот
не
избере
раководител, се применува одредбата на
член 31-г.

Член 31-ж
Раководителот на одделот:
1. ја организира и ја води работата на
одделот и е одговорен за навремено
извршување на работите од дејноста на
одделот;
2. ги свикува и ги води состаноците на
одделот;
3. се грижи за наставно-образовната и
научно истражувачката работа од областа
на одделот;
4. ги извршува одлуките на органите на
факултетот кои се однесуваат на работата
на одделот;
5. ги известува органите на Факултетот за
работата на одделот;
6. се грижи за работната дисциплина во
одделот;
7.се грижи за состојбата на просторот и
опремата што ги користи одделот;
8. се грижи за создавање и развој на научен
подмладок;
9. ги известува членовите на одделот за
работата на деканатската управа;
10. врши и други работи шto ќe што ќе му
ги доверат органите на Факултетот.
Член 4
Во членот 73 став 1, бројката „15“
се заменува со бројката „7“.
Ставот 2 се менува и гласи:
„Деканатската управа ја сочинуваат:
деканот, продеканите, претставник од
факултетското студентското собрание и
раководителите на одделите.“

Член 31-е
Образложена
иницијатива
за
разрешување на раководител на одделот
можат да поднесат најмалку една третина
од вкупниот број членови на одделот,
деканот или Деканатската управа.

Преодни и завршни одредби
Член 5
Стариот амблем на Факултетот
утврден со член 13 став 2 и прилог 1 од
Статутот на Факултетот за шумарски
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науки,
пејзажна
архитектура
и
екоинженеринг „Ханс Ем“, во состав на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје
(„Универзиетски гласник“ бр.
467/2019) ќе биде во употреба до
усвојување на Статутарната одлука од
страна на Сенатот на Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје и негово
објавување во „Универзитетски гласник“,
како и по извршени статусни промени во
Централниот регистар на Република
Северна Македонија.

Врз основа на член 94, став 1, алинеја 1 од
Законот за високото образование (Службен
весник на Република Македонија бр.
82/2018) и член 157, став 1, алинеја 8 од
Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје („Универзитетски
гласник“ бр. 425/2019), Универзитетскиот
сенат на 4. седница одржана нa 30.10.2020
година, ја донесе следнава
О Д Л У К А
за давање согласност на Статутарна
одлука за изменување и дополнување на
Статутот на Факултетот за шумарски
науки,
пејзажна
архитектура
и
екоинженеринг „Ханс Ем“

Член 6
Ова статутарна одлука влегува во
сила со денот на објавувањето во
„Универзитетски гласник“, а ќе се објави
по добиената согласност од Сенатот на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје.

Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност на
Статутарна одлука за изменување и
дополнување
на
Статутот
на
Факултетот за шумарски науки, пејзажна
архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“,
во состав на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје.

Декан
Проф. д-р Кирил Сотировски, с.р.

Член 2
Одлуката стапува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во
Универзитетскиот гласник.

ПРИЛОГ 1.

Претседател
Проф. д-р Анета Баракоска, с.р.
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