Во согласност со член 94 став 1 алинеја 39 и 40 и член 107 од Законот за високото
образование (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/2018) и со член 27 став
1 алинеја 6; член 31 став 1 алинеја 21 и член 47 и член 119 од Статутот на Универзитетот
на Југоисточна Европа, Одборот на Универзитетот на состанокот одржан на 9.9.2019
година го усвои следниов:

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЕМ НА ПРИЈАВИ ЗА КОРУПЦИЈА
I. Предмет на уредување
Член 1
Со овој Правилник се уредуваат начинот и процедурата за прием на пријави за
корупција.
Член 2
Заради поефикасно спречување и заштита од корупција од редот на редовните
професори на Универзитетот, според определена процедура се избира
овластено лице за прием на пријави за корупција.
Овластеното лице за прием на пријави за корупција го избира Сенатот за период
од три години со право на уште еден избор.

II. Дефинирање на корупцијата
Член 3
Корупцијата значи злоупотреба на функцијата, јавното овластување, должноста
или службената положба за корист, директно или преку медијатор, за себе или
за друго лице.
Корупцијата вклучува:
-

-

Пасивна корупција – лице кое директно или индиректно бара или добива
каква и да било корист за себе или за трето лице или прифаќа ветување
за таква корист за да дејствува или да се воздржи од постапување во
согласност со своите обврски или да ги извршува своите овластувања
спротивно од службените должности.
Активна корупција – намерно постапување од лице кое директно или
преку посредник ветува или користи во каква и да било форма за
службено лице, за себе или за трето лице или прифаќа ветување за таква
корист за да дејствува или да се воздржи од постапување во согласност со
своите обврски или да ги спроведува своите овластувања во спротивност
од службените должности.
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III. Пријавувач
Пријавувачот може да биде:
-

Член 4

лице кое има работен однос со полно или со скратено работно време на
Универзитетот;
кандидат за вработување на Универзитетот;
кандидат за стажирање на Универзитетот;
лице кое е или било практикант на Универзитетот;
лице кое е или било ангажирано во реализација на универзитетска работа
по која и да било основа;
лице кое има деловни односи или друг однос со Универзитетот;
студенти кои ги користат или ги користеле универзитетските услуги.

Член 5
Пријавувањето корупција се врши усно или во писмена форма.
Овластеното лице за прием на пријави на корупција е должно:
-

-

да постапува по пријавувањето согласно со утврдените процедури;
да ги заштити личните податоци на пријавувачот, односно податоците кои
можат да го откријат идентитетот на пријавувачот кој бара да биде
анонимен или пријавува доверливо, согласно со прописите за заштита на
личните податоци;
да го информира пријавувачот кој е познат за преземените мерки во врска
со пријавата без одлагање, а најдоцна во рок од 15 дена од денот на
приемот на пријавата и
најмалку двапати годишно да доставува извештај за својата работа до
Сенатот на Универзитетот.

Член 6
Универзитетот е должен на овластеното лице за прием на пријави на корупција да
му обезбеди независност и да не го попречува извршувањето на неговите овластувања:
-

да обезбеди специфичен простор за работа и за прием на странки.
да обезбеди специјален компјутер со посебна лозинка позната само на
овластеното лице.

IV. Завршни одредби
Член 7
Овој Правилник стапува на сила на 01.10.2019 година.
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