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 П Р А В И Л Н И К  
з а  в н а т р е ш н а  о р г а н и з а ц и ј а  н а  

Централната стручна и административна служба  
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола  

(Ректорат)                   
 
 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
    

Предмет на уредување 
 

Член  1 
Со овој Правилник за внатрешна организација на Централната стручна и 

административна служба на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола  
(Ректорат) се утврдуваат видот и бројот на организациските единици, нивниот 
делокруг на работа по сектори, одделенија, кабинет и универзитетски центар, како и 
начините и формите на раководење.  

 
Член  2 

Внатрешната организација на Централната стручна и административна служба 
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола  (Ректорат) е уредена согласно 
надлежностите утврдени со Законот за високото образование, Статутот на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и други акти. 

 
Член 3 

 Хиерархиската поставеност на административните јавни службеници и 
помошно-техничките лица се утврдува по нивоа и подетално се разработува во 
Правилникот за систематизација на работните места во Централната стручна и 
административна служба на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. 

 
Член 4 

Органограмот е графички приказ на организациската структура по 
организациски единици на Централната стручна и административна служба на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (Ректорат) и истиот е дел од овој 
Правилник. 
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II.  ВИД И БРОЈ НА ОРГАНИЗАЦИСКИ ЕДИНИЦИ 
 

Член 5 
Во Централната стручна и административна служба на Универзитетот „Св. 

Климент Охридски“ – Битола  се формираат следниве организациски единици: 
 

1. Сектор за општи и правни работи  
1.1. Одделение за општи и правни работи 
1.2. Кабинет на Ректор 
1.3. Одделение за издавачка дејност, култура и спорт 
1.4. Одделение за радио, ТВ и web. 

 
2. Сектор за настава, наука и меѓународна соработка 

2.1. Одделение за настава и наука 
2.2. Одделение за меѓународна соработка. 
 

3.  Сектор за финансии, сметководство, инвестиции и развој 
3.1. Одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење 
3.2. Одделение за инвестиции и развој. 

 
4. Сектор за информатички и комуникациски технологии 

4.1. Одделение за информатички и комуникациски технологии. 
 

5. Универзитетски центар 
 
 5.1. Центар за кариера, алумни  и доживитно учење. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Органограм на организациската структура по организациски единици  
на Централната стручна и административна служба на  

Генерален 
секретар 

Сектор за општи и  
правни работи 

Сектор за настава, наука и 
меѓународна соработка 

Сектор за ИКТ 

Сектор за финансии, 
сметководство, инвестиции 

и развој 

Одделение за радио, ТВ и web 

Одделение за меѓународна соработка 

Одделение за инвестиции и развој 

Одделение за финансиско, сметководствено и  
материјално работење 

Одделение за ИКТ 

Одделение за настава и наука 

Центар за кариера, алумни и доживотно учење 

Одделение за издавачка дејност, култура и спорт 

Кабинет на Ректор 

Одделение за општи и правни работи 
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Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (Ректорат) 
 

Основни начела 
 

Член 6 
Централната стручна и административна служба на Универзитетот „Св. 

Климент Охридски“ – Битола  (Ректорат) во извршувањето на делокругот на работа се 
води од следните основни начела:  

- законитост, стручност, стандардизираност, ефикасност, ефективност, 
транспарентност, навременост, уредност, совесност, независност и одговорност; 

- правилно распоредување на работите, соодветно на работното место и следење 
на нивното извршување; 

- развивање и унапредување на тимска работа; 
- меѓусебна соработка, размена на податоци и информации и меѓусебно 

укажување стручна помош; 
- остварување лична и колективна одговорност за вршење на доверените работи; 
- развивање и унапредување на стратегии за стручно усовршување на 

вработените; 
- примена на современи методи за работа; 
- сервисна ориентираност кон единиците на Универзитетот, студентите, 

институциите и граѓаните; 
- хиерархиска поставеност на организациските единици; 
- меѓусекторска координација. 

 
Член 7 

Во Централната стручна и административна служба на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ – Битола воспоставен е Систем за менаџмент на квалитет по 
стандардот ISO 9001 и се работи по стандардизирани процедури.  
 

III. ДЕЛОКРУГ НА РАБОТА НА ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ ЕДИНИЦИ 
 

1. СЕКТОР ЗА ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ  
 

Член 8 
 За извршување на работите од делокругот на Секторот за општи и правни 
работи се формираат следните одделенија: 

1.1 Одделение за општи и правни работи 
1.2 Кабинет на Ректор 
1.3 Одделение за издавачка дејност, култура и спорт 
1.4 Одделение за радио, ТВ и web. 

 
1.1 Одделение за општи и правни работи 

 
Член 9 

  Одделението за општи и правни работи во делокругот на работа ги врши 
следните работи: 

− Следење на законите и подзаконските акти од областа на високото образование 
и усогласување на актите на Универзитетот; 

− Изготвување на акти, одлуки, решенија, договори, спогодби и сл. 
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− Подготување и стручна обработка на материјали за седниците на 
Универзитетскиот сенат, Ректорската управа, комисиите и други тела; 

− Изготвување тужби, одговори на тужби, жалби и други поднесоци за постапки 
пред надлежните судови во РМ;  

− Изготвување на дописи до: Народниот правобранител на РМ, Основното јавно 
обвинителство, Државната просветна инспекција и други инспекции, како и до 
други институции; 

− Одговарање на правни прашања;   
− Предлагање ставови по начелни прашања;  
− Учествување во изготвувањето на Извештајот за работа на Ректорот и 

Универзитетот; 
− Предлагање План за јавни набавки на Универзитетот и спроведување постапки 

за јавните набавки;  
− Следење и применување на законските прописи што се однесуваат на 

канцелариското и архивското работење;  
− Архивирање на примени и испратени дописи; 
− Архивирање на сите предмети според  планот на архивски знаци и  листите на 

категории за чување на архивска граѓа и на регистратурскиот материјал;  
− Подготвување и доставување на Годишен извештај за опис и попис на архивски 

материјал од трајна врдност до Државниот архив на РМ; 
− Подготвување и доставување на Пописен лист на документарен материјал 

предложен за поништување до Државниот архив на РМ; 
− Вршење на други општи и заеднички работи за обезбедување aдминистративно-

техничка поддршка на секторите и органите на Универзитетот; 
− Следење на делот на управувањето со човечките ресурси во институцијата; 
− Обезбедување ефикасна примена на законите, прописите, правилата и 

постапките за управување со човечките ресурси во институцијата; 
− Учестувување во постапките на вработување, унапредување и мобилност на 

административните службеници и другите вработени во институцијата; 
− Организирање и координирање стручното усовршување и унапредувањето со 

учинокот на административните службеници и другите вработени во 
институцијата; 

− Вршење и други работи во врска со човечките ресурси во институцијата; 
− Вршење на други работи од доменот на Одделението; 
− Вршење на други општи и заеднички работи за обезбедување aдминистративно-

техничка поддршка на единиците на Универзитетот. 
 

 
 

1.2 Кабинет на Ректор 
 

Член 10 
 Кабинетот на Ректорот во делокругот на работа ги врши работите што се 
однесуваат на: 

− Редовни контакти-закажување состаноци, телефонски разговори, организација-
распоред на активности - дневни, неделни, месечни; дописи: протоколарни 
активности; кореспонденција со странски претставници – амбасади (телефонска 
и писмена); странски универзитети; секојдневни ангажмани, контакти и 
организациски активности кои се однесуваат на работата во кабинетот на 
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ректорот/отворање на пристигнатата пошта, носење во архивата за заверување  
и распределување по сектори, правење копии за ректор/проректори/, водење 
евиденција и организирање прием на странки кои закажале прием кај ректорот и 
проректорите;  

− Регистрирање на конференции /ректор, проректори/, обезбедување хотелско 
сместување, авио-билети, контактирање со туристичката агенција со која што 
Универзитетот има склучено договор за јавна набавка, соработка со 
сметководство и известување за електронското /или друго/ плаќање со 
службената картичка на Ректорот, како и предавање на копија од секој документ 
поврзан со патувањето, работната посета на ректорот или проректорите, покана 
за настанот како покритие, копија од потврдата за резервација на хотелот и 
копија од електронските авио билети; 

− Активности поврзани со прославата на Универзитетот – проверка на потврдени 
гости, претставници на домашни и странски субјекти, потврда на сместувањето 
на гостите, проверка на сценариото-активности за време на одбележувањето и 
сценариото за централната прослава, протоколарен распоред на седење во 
салата, активности поврзани со промоцијата на почесен професор-сценарио, 
технички активности-папки, знамиња, цвеќе, покани; 

− Дизајнирање, подготовка пред-печат и договарање/контактирање  за печатење 
на рекламен материјал за промоција на Универзитетот/саем, прослава, 
конференции, настани/ со секторот на комерција и претпечатна подготовка до 
печатницата со која што Универзитетот има склучено договор за јавна набавка; 

− Планирање на пригодни подароци за одбележување јубелеи и при патување на 
ректорот или проректорите во земјата или странство; 

− Помагање на канцеларијата за меѓународна соработка при организирање и 
договарање на термин за потпишувањето на договорите за соработка; 

− Фотографирање на делегациите што доаѓаат во Кабинетот на ректорот, 
испраќање на фотографиите за постирање на веб страната на Универзитетот; 

− Вршење и други работи од доменот на Кабинетот. 
 
 

1.3. Одделение за издавачка дејност, култура и спорт 
 

Член 11 
 Одделението за издавачка дејност, култура и спорт во делокругот на работа ги 
врши работите што се однесуваат на: 

− Подготовување на работни материјали за седниците на Комисијата за издавачка 
дејност; 

− Разгледување и прегледување на пристигнати работни материјали од единиците 
на Универзитетот (Предлог-годишни планови за издавачка дејност, Извештаи за  
реализирана издавачка дејност и др.); 

− Подготвување и доставување на извештаи за реализирана издавачка дејност до 
раководството на Универзитетот и државните органи;  

− Разгледување и прегледување на пристигнати материјали од единиците на 
Универзитетот доставени за објавување во Билтенот на Универзитетот; 

− Подготвување материјали за објавување во Билтенот на Универзитетот; 
− Подготвување за дистрибуција на Билтенот на Универзитетот; 
− Подготвување материјали поврзани со повикот за објавување научни трудови во 

меѓународното научно списание Хоризонти; 
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− Разгледување и прегледување на пристигнати научни трудови;  
− Остварување комуникација (директна, писмена, електронска) со автори, 

рецензенти на научни трудови и членови на уредувачки одбор, како и со 
раководството на Универзитетот во врска со рецензирањето на научни трудови; 

− Уредување на научното списание на Универзитетот; 
− Остварување комуникација со печатница и одговорни лица за печатење на 

научното списание; 
− Подготовка на настани и активности поврзани со издавачката дејност на 

Универзитетот; 
− Учествување во креирањето промотивни материјали и промотивни активности  

во врска со функционирањето на Универзитетот;  
− Давање стручна помош, совети, предлози и мислења во врска со реализацијата 

на издавачката дејност на Универзитетот; 
− Вршење на други работи што се во доменот на администрирањето на 

издавачката дејност на Универзитетот; 
− Собирање и средување документи и податоци во делот на спортот и културата и 

нивно обработување; 
− Организирање на спортски и културни настани на ниво на единици и  

Универзитет; 
− Организирање на учество на спортски натпревари со екипи на Универзитетот во 

државата и надвор од неа; 
− Правење распоред на термини за користење на Универзитетската спортска сала; 
− Подготвување предлог-Договори за користење на Универзитетската спортска 

сала и други објекти и простории на надворешни корисници; 
− Водење грижа за исправноста на опремата и спортските реквизити во 

Универзитетската спортска сала; 
− Подготвување анализи, информации и мислења во областа на спортот и 

културата; 
− Вршење прием и распределба на книги за Библиотеката на Универзитетот;  
− Вршење техничка и компјутерска обработка на библиотечниот материјал  

заверка и класирање на пристигнати книги и списанија, внесување инвентарни 
броеви и сигнатури, пополнување картици за каталог, согласно библиотечните 
стандарди; 

− Водење грижа за редот и амбиентот во библиотеката; 
− Организирање соработка со библиотеките на единиците на Универзитетот и со 

Националните универзитетските библиотеки во Битола и Скопје; 
− Чување и одржување на библиотечниот материјал; 
− Вршење прием на одбранети магистерски и докторски трудови и испраќање по 

еден примерок до Националните универзитетските библиотеки во Битола и 
Скопје; 

− Учествување во изготвувањето на Извештајот за работа на Ректорот и 
Универзитетот; 

− Вршење и други работи од доменот на Одделението. 
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1.5 Одделение за радио, ТВ и web 
 

Член 12 
 Одделението за радио, ТВ и web во делокругот на работа ги врши работите што 
се однесуваат на: 

− Информирање на јавноста за работата на Универзитетот и организирање средби; 
− Организирање и подготовка на прес-конференции, брифинзи и интервјуа на 

новинарите со ректорот и проректорите; 
− Подготвување на весникот на УКЛО „Универзитетски глас“; 
− Учествување во изготвувањето на Извештајот за работа на Ректорот и 

Универзитетот;  
− Учествување во изготвување на програми, сценарија и синопсиси за 

одбележување на празници; 
− Остварување контакти со студентите на УКЛО вклучени во разни активности; 
− Присуствување на седниците на Ректорската управа, Сенатот, Комисијата за 

нормативна дејност, Комисијата за самоевалуација, Комисиите за најдобар есеј, 
Комисијата за истражувачки труд и изготвување соодветни Записници; 

− Изготвување и следење на текот на реализацијата на конкурсот за најдобар 
истражувачки труд и есеј; 

− Организирање, реализирање и следење на учеството на студентите на УКЛО во 
рамките на различни манифестациии и проекти на државно и меѓуародно ниво 

− Доставување одговори по барани информации согласно Законот за слободен 
пристап до информации од јавен карактер; 

− Остварување писмена и усна комуникација со медиумите во однос на 
активностите на органите на Универзитетот; 

− Организирање, координирање  и мониторинг на работата на Универзитетското 
радио; 

− Водење грижа за подготовката и реализацијата на програмските содржини; 
− Водење грижа за проблемите поврзани со работата на радиото; 
− Обезбедување соработници од студентската популација и нивно обучување за 

работа во радиото; 
− Следење на квалитетот на работата на студентите – соработници на УКЛО ФМ 

и давање предлози за нивно дооспособување; 
− Следење на настаните организирани од единиците на Универзитетот 

,,Св.Климент Охридски” – Битола и подготвување соодветни емисии во кои се 
информира за истите; 

− Следење на активностите на наставниот кадар на УКЛО и информирање за 
истите; 

− Следење на активностите организирани од страна на студентите на УКЛО, 
студентските организации и други организации во кои е вклучена студентската 
популација и информирање за истите; 

− Водење грижа за исполнување на стандардите во работењето на радиото; 
− Воспоставување соработка со останатите Универзитетски радија во Република 

Македонија со цел размена на искуства, организирање на заеднички програмски 
содржини, размена на програмски материјали; 

− Водење грижа за подобрување на работата на радиото, иницирање прослави, 
одбележувања на значајни датуми за радиото и сл.; 

− Иницирање активности за зголемување на слушаноста на радиото; 
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− Снимање и монтирање на радио емисии; 
− Аудио обработка на снимениот материјал; 
− Реализирање на програма во живо;  
− Водење грижа за квалитетот на радио сигналот; 
− Контролирање на радио опремата за обезбедување на квалитетна радио-

програма; 
− Решавање на техничките проблеми кои се јавуваат во процесот на работа; 
− Обезбедување аудио записи потребни за реализација на програмата; 
− Вршење и други работи од доменот на Одделението. 
 

 
2. СЕКТОР ЗА НАСТАВА, НАУКА И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 

 
Член 13 

 За извршување на работите од делокругот на Секторот за настава, наука и 
меѓународна соработка се формираат следните одделенија: 

2.1 Одделение за настава и наука 
2.2 Одделение за меѓународна соработка. 
 
 

2.1 Одделение за настава и наука 
 

Член 14 
 Одделението за настава и наука во делокругот на работа ги врши следните 
работи: 

− Подготовка на работни материјали за седниците на Комисијата за наставно-
научни прашања, Советот на докторски студии на Универзитетот и 
Комисијата за самоевалуација на Универзитетот; 

− Разгледување и проверка на пристигнатите работни материјали од 
единиците на Универзитетот (предлог-одлуки, елаборати за прв, втор и трет 
циклус студии, елаборати за студии за доусовршување, предлози, мислења и 
др.); 

− Спроведување на стандардизирана Процедура за донесување нови студиски 
програми; 

− Подготовка на годишни извештаи за наставно-образовната, научната 
дејност и активностите за обезбедување квалитет  на Универзитетот; 

− Учествување во изготвувањето на Извештајот за работа на Ректорот и 
Универзитетот; 

− Подготовка на предлог-конкурси и конкурси за запишување студенти во 
прва година на прв, втор и трет циклус студии, дополнителни конкурси и 
дополнувања на конкурсите; 

− Подготовка на извештаи за пријавени и запишани студенти во текот на 
уписните рокови; 

− Доставување извештаи за пријавени и запишани студенти во текот на 
уписните рокови до раководството на Универзитетот и Министерството за 
образование и наука; 

− Подготовка на промотивни материјали и промотивни активности за 
образовната понуда на Универзитетот;  
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− Давање стручна помош, совети, предлози и мислења во врска со 
остварувањето на уписната политика на Универзитетот; 

− Спроведување на стандардизирана Процедура за издавање дипломи и 
дупликат дипломи на дипломираните студенти на додипломски и прв, втор 
и трет циклус студии и нивно евидентирање во Главните книги на 
дипломирани студенти на додипломски/прв, втор и трет циклус студии; 

− Техничка поддршка во делот на заверката на додаток на дипломите за 
додипломски и прв, втор и трет циклус студии доставени од единиците на 
Универзитетот и нивно евидентирање во Главните книги на дипломирани 
студенти на додипломски и прв, втор и трет циклус студии; 

− Евиденција на добиените решенија за акредитации на студиските програми 
за додипломски и прв, втор и трет циклус студии; 

− Евиденција на добиените решенија за почеток со работа на студиските 
програми за додипломски и прв, втор и трет циклус студии; 

− Издавање пофалници и награди за најдобро дипломираните студенти на 
Универзитетот;  

− Прибирање податоци за студентите, наставно-научниот, соработничкиот и 
административниот кадар на единиците, нивна обработка, архивирање и 
дистрибуција; 

− Подготовка и изработката на информативен пакет за Универзитетот; 
− Следење/мониторинг на имплементацијата на ЕКТС; 
− Спроведување на стандардизирана Процедура за промоција на доктори на 

науки на Универзитетот;  
− Давање стручна помош, совети, предлози и мислења при подготвувањето на 

четиригодишната и годишните програми за развој на научно– 
истражувачката дејност на Универзитетот; 

− Давање административна поддршка при подготвување проектни апликации 
во рамките на европски програми и програмите на Владата на РМ; 

− Следење на реализацијата на одобрените научно – истражувачки проекти и 
останатите проектни апликации; 

− Препраќање информации до мрежата на контакт лица за развој на научно – 
истражувачката дејност во единиците и придружните членки на УКЛО;   

− Комуницирање и соработување со Центрите за научно-истражувачка работа 
на Универзитетот; 

− Организирање и ко-организирање на настани за промовирање на научно – 
истражувачката работа во рамките на Универзитетот (научни конференции, 
конгреси, форуми, семинари, „Денови на наука” и сл.); 

− Поддршка при реализација на самоевалуација, како и надворешна 
евалуација на Универзитетот; 

− Поддршка при реализација  на студентска анкета на Универзитетот; 
− Учествување и логистичка поддршка во врска со подготвувањето извештаи 

за самоевалуација на Универзитетот; 
− Други работи во доменот на администрирањето на наставно-образовната, 

научно-истражувачката и стручно-апликативната дејност и обезбедувањето 
квалитет на Универзитетот; 

− Вршење и други работи од доменот на Одделението. 
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2.2. Одделение за меѓународна соработка 
 

Член 15 
 Одделението за меѓународна соработка во делокругот на работа ги врши 
следните работи: 
− Подготвување на работни материјали за седниците на Комисијата за 

соработка со универзитетите во земјата и странство; 
− Давање стручна помош, совети, предлози и мислења во врска со 

меѓународната соработка на Универзитетот; 
− Подготовување на годишни извештаи за меѓународната активност на 

Универзитетот; 
− Учествување во изготвувањето на Извештајот за работа на Ректорот и 

Универзитетот; 
− Подготвување на предлог-конкурс и конкурс за учество на студенти и кадри 

во мобилност во рамки на Еразмус+ програмата; 
− Учество во пријавувањето за упис на студенти со странско образование и 

странско државјанство; 
− Подготвување на документи за учество на студенти и академски кадри во 

меѓународна мобилност и подготовката на извештаи за реализираните 
мобилности; 

− Спроведување на стандардизирана Процедура за доделување почесни 
титули; 

− Давање услуги во врска со барања на странски институции/агенции/ 
организации за верифицирање на веродостојноста на документи издадени 
на УКЛО;  

− Креирање промотивни материјали и промотивни активности за образовната 
понуда на Универзитетот;   

− Админстративна поддршка при подготвување проектни апликации во 
рамките на европски програми и други програми; 

− Следење на реализацијата на проектните активности во рамките на 
одобрените проекти; 

− Организација и ко-организација на настани за промовирање на можностите 
за академска размена, стипендирање и учество во меѓународни програми и 
проекти;  

− Други работи во доменот на администрирањето на меѓународната соработка 
на Универзитетот; 

− Вршење и други работи од доменот на Одделението. 
 
 

2. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИИ, СМЕТКОВОДСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВОЈ 
 

Член 16 
 За извршување на работите од делокругот на Секторот за финансии, 
сметководство, инвестиции и развој се формираат следните одделенија: 

3.1 Одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење  
3.2 Одделение за инвестиции и развој. 
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3.1 Одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење  
 

Член 17 
Одделението за финансиско, сметководствено и материјално работење во 

делокругот на работа ги врши следните работи: 
− Пресметка на плата и изработка на Ф1 образец за плата за вработените во 

Централната стручна и административна служба -  Ректорат, соодветно 
книжење, изработка на консолидиран Ф1 образец за плата за Универзитетот 
и единиците во негов состав; 

− Проверување на исправноста и веродостојноста на пристигнатите фактури 
во Централната стручна и административна служба -  Ректорат, изготвување 
налози за плаќање, обрасци О1 и ПО1 согласно  начинот на трезорско 
работење; 

− Вршење соодветни книжења на настанати финансиски промени по изводи 
за сметките на Централната стручна и административна служба -  Ректорат; 

− Eвиденција за настанатите промени од службената ВИСА картица и 
книжење на истите; 

− Пресметување на персонален данок на доход, данок на додадена вредност, 
годишен данок на добивка и месечни аконтации, електронска достава до 
Управа за јавни приходи и книжење на истите; 

− Изработување завршни сметки со финансиско образложение за сметките на 
Централната стручна и административна служба-Ректорат и консолидирани 
завршни сметки за Универзитетот; 

− Изработување пресметки и анализи врз основа на сметководствени 
податоци на Стручната и административна служба на Универзитетот – 
Ректорат  и податоци по разни основи од единиците на Универзитетот, по 
барање на раководството на Универзитетот; 

− Изработување прегледи по доставени пресметки за 10% од приходите на 
единиците, извршени уплати од единиците по сметки и вкупно, како и 
книжење на истите; 

− Остварување комуникација (телефонска, писмена и електронска) со 
одговорните сметководители на единиците на Универзитетот и со 
останатите административни службеници за непречена реализација на 
работните задачи и обврски, како и со МОН и други јавни и приватни 
институции во склоп на надлежностите; 

− Прием на буџетски проекции и финансиски планови за сметките на 
единиците на Универзитетот, обработка на податоците за Стручната и 
административна служба на Универзитетот – Ректорат и изработка на 
буџетски проекции и финансиски планови за сметките на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“ – Битола и единиците во негов состав; 

− Изработување на дневни прегледи за состојбата на сметките на Стручната и 
административна служба на Универзитетот – Ректорат, врз основа на 
дневните изводи од сметките, налозите однесени во Трезор и неплатените 
фактури, како и евиденција на обврски и побарувања; 

− Подготвување на потребна документација за отворање нова сметка;  
− Водење на благајничкото работење во Централната стручна и 

административна служба – Ректорат за различните сметки на 
Универзитетот, изготвување на благајнички извештаи и книжење на истите; 
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− Изготвување излезни фактури врз основа на претходно примени испратници 
и пресметки од страна на соодветните вработени лица во Централната 
стручна и административна служба – Ректорат, евиденција и книжење на 
истите; 

− Водење на материјално сметководство за состојбата (влез-излез) на сите 
видови обрасци во Централната стручна и административна служба – 
Ректорат; 

− Водење на потребните работи во врска со пријава и одјава на вработените 
во Агенција за вработување, подготвување и доставување барања за 
изработка на ЕЗК и пријави и одјави за вработените и членовите на нивните 
семејства во Фондот за здравствено осигурување на РМ; 

− Спроведување постапка за плаќање на фактури во странска валута; 
− Пресметка на трошоци за службено патување во странство по приложени 

сметки, нивна исплата и соодветно книжење; 
− Набавка на  канцелариски материјали, прехрамбени производи, пијалоци, 

кафе, хемиски производи и друг вид на производи за потребите на 
Централната стручна и административна служба – Ректорат, нивно  
издавање на задолженото  лице од редот на вработените според потребите; 

− Набавки за потребите на спортската сала „Павел Шатев“;  
− Соработка со вработените и раководителите во Централната стручна и 

административна служба и следење на нивните потреби од набавки во 
работењето;  

− Следење и контрола на реализацијата на склучените договори согласно 
Законот за јавни набавки и проверка на цените во фактурите од извршените 
набавки со цените дадени во договорите;  

− Следење и контрола на реализацијата на набавките во согласност со член 11 
од Законот за јавни набавки; 

− Примање, чување и издавање на рекламен материјал, уметнички слики и 
други предмети за промоција на Универзитетот; 

− Учествување во изготвувањето на Извештајот за работа на Ректорот и 
Универзитетот; 

− Вршење и други работи од доменот на Одделението. 
 
 
 

3.2 Одделение за инвестиции и развој 
 

Член 18 
 Одделението за инвестиции и развој во делокругот на работа ги врши следните 
работи: 

− Подготовка на сите документи неопходни за објавување на тендер кои треба 
да ги содржи тендерското досие во соработка со останатите вработени во 
Централната стручна и административна служба -  Ректорат; 

− Следење и поддршка на  реализацијата на инвестициските проекти; 
− Следење на реализацијата на склучените договори за реализација на 

инвестиции;  
− Редовни контакти и интерен надзор на изведувачите на работите согласно 

потпишаните договори за извршување на работите; 
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− Учество во постапки предвидени со прописи за реализација на 
инвестициските проекти; 

− Контакти со институции за поквалитетно извршување на обврските; 
− Учествување во изготвувањето на Извештајот за работа на Ректорот и 

Универзитетот; 
− Вршење и други работи од доменот на Одделението. 
 
 
 

3. СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 За извршување на работите од делокругот на Секторот за информатички и 
комуникациски технологии се формира следното одделение: 

 4.1 Одделение за информатички и комуникациски технологии. 
 
 

4.1 Одделение за информатички и комуникациски технологии  
 

Член 19  
 Одделение за информатички и комуникациски технологии во делокругот на 
работа ги врши следните работи: 

− Развивање и имплементација на софтверски решенија во рамките на 
Универзитетот;  

− Изработка на стратегии за развој, надградба на системот и ИТ сигурноста;  
− Планирање, евалуација и имплементација на физичка и информатичка 

сигурност; 
− Дефинирање и заштита на кориснички профајли, лозинки и back up фолдери за 

Универзитетот; 
− Дефинирање на back up процедури, за тоа кога, во кои временски интервали, 

каде и на кои локации ќе се чуваат заштитите;  
− Обезбедување квалитетна техничка поддршка на корисниците (вработените) во 

Ректоратот, со цел да се обезбеди континуитет во деловните процеси; 
− Обезбедување централизирана техничка поддршка (help desk); 
− Инсталирање и оддржување на постоечката и на новонабавената техничка 

опрема; 
− Вршење техничка поддршка на настани и манифестации кои се организираат од 

страна на Ректоратот на Универзитетот; 
− Одржување и ажурирање на веб страницата на Универзитетот; 
− Обезбедување централна поддршка за iKnow системот;  
− Вршење техничка поддршка на порталот на граѓанскиот дневник на УКЛО; 
− Соработка и координација на работата со ИТ Секторите по единиците во состав 

на Универзитетот; 
− Учествување во изготвувањето на Извештајот за работа на Ректорот и 

Универзитетот; 
− Вршење и други работи од доменот на Одделението. 
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5. УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЦЕНТАР 
 

Член 20 
 Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола формира Центар за кариера, 
алумни и доживитно учење.  

 
 

5.1 Центар за кариера, алумни и доживитно учење 
 

Член 21 
 Центарот за кариера, алумни и доживотно учење во делокругот на работа ги 
врши следните работи: 

− Подготовка на материјали за потпишување на Договори, Меморандуми и 
Спогодби за соработка со стопанските и нестопанските институции, како и 
владини и невладини организации; 

− Подготовка на материјали за воспоставување соработка со претпријатијата и 
институциите во врска со изработката на семинарските и дипломските работи, 
како и на магистерските тези и докторските дисертации на студентите за 
конкретни теми од стопанските дејности; 

− Информирање и воспоставување контакти со стопанските и нестопанските 
субјекти за потенцијалните можности на лабораториите во состав на единиците 
на УКЛО за истражување и останати услуги; 

− Давање иницијатива за креирање и трансформација на студиските и 
предметните програми согласно потребите на пазарот на трудот; 

− Воспоставување на контакти за реализација на практична настава на студентите 
од единиците  во состав на Универзитетот; 

− Давање иницијатива за учество на врвни менаџери и други истакнати стручњаци 
од стопанството во реализацијата на наставно-образовниот процес; 

− Учество во организирањето на отворени денови на Универзитетот и единиците 
во негов состав за претставување на одредени претпријатија  и врвни менаџери 
(Мојата успешна приказна) пред студентите од високообразовните установи на 
Универзитетот; 

− Подготовки за учество на саеми за образование и кариера во земјата;  
− Подготовки за организирање тематски советувања, семинари и курсеви за 

вработените во стопанските претпријатија и институциите;   
− Давање иницијатива за изготвување различни видови анализи и истражувања на 

пазарот; 
− Давање административна поддршка за професионален развој на студентите;  
− Истражување на можностите за стипендирање на студенти од страна на бизнис 

секторот; 
− Организирање на обуки за неформално образование заради помош на 

студентите при нивното аплицирање, интервјуирање и слично, при нивно 
вработување (обуки за „меки вештини“); 

− Прибирање и доставување на информации за потребите на бизнис секторот за 
активните и дипломираните студенти (во согласност со работата на 
Универзитетот); 

− Учествување во изготвувањето на Извештајот за работа на Ректорот и 
Универзитетот; 

− Вршење и други работи од доменот на Центарот. 
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IV. НАЧИНИ И ФОРМИ НА РАКОВОДЕЊЕ 
СО ДЕЛОКРУГОТ НА РАБОТА 

 
Генерален секретар 

 
Член 22 

 Со работата на Центрaлната стручна и административна служба на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола раководи генералниот секретар во 
согласност со Законот за високото образование и Статутот на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ - Битола. 
 Генералниот секретар одговара пред ректорот, проректорите и ректорската 
управа на Универзитетот.  
 

 
Раководител на Сектор 

 
Член 23 

 Со Секторот раководи Раководител на Сектор, по предлог на генералниот 
секретар, назначен од ректорот на Универзитетот.  
 Во случај на негово отсуство или спреченост за работа, го заменува еден од 
раководителите на одделенијата или административен службеник од највисоко ниво, 
кој го назначува ректорот, по предлог на генералниот секретар.  
 Раководителите на Секторите одговараат пред генералниот секретар на 
Универзитетот.  
 

Раководител на Одделение 
 

Член 24 
 Со Одделението раководи раководител на Одделение, по предлог на 
генералниот секретар, назначен од ректорот на Универзитетот.  
 Во случај на негово отсуство или спреченост за работа, со Одделението 
раководи еден од административните службеници од највисоко ниво од Секторот, кој 
го назначува ректорот, по предлог на генералниот секретар. 
 Раководителите на Одделенијата одговараат пред раководителот на соодветниот 
Сектор.   
 
 
 
 

Раководител на Центар за кариера, алумни и доживотно учење 
 

Член 25 
 Со Центарот за кариера, алумни и доживотно учење раководи раководител на 
Цантарот по предлог на генералниот секретар, назначен од ректорот на Универзитетот. 
 Во случај на негово отсуство или спреченост за работа, со Центарот раководи 
еден од административните службеници од највисоко ниво, кој го назначува ректорот, 
по предлог на генералниот секретар. 
 Раководителот на Центарот одговара непосредно пред генералниот секретар на 
Универзитетот. 
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Колегиуми, состаноци и средби 
 

Член 26 
 Заради ефикасно работење и целосно остварување на работите и задачите на 
Централната стручна и административна служба на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола  (Ректорат), генералниот секретар учествува во работата на 
Ректорскиот колегиум (ректор, проректори и генерален секретар), а тековно се 
свикуваат колегиуми, секторски состаноци, состаноци со дел или со сите вработени и 
други состаноци. 
 На колегиумите и состаноците особено се разгледуваат:  

- тековните работи, како и зацртаните активности од Програмата за работа;  
- ажурноста, експедитивноста и економичноста во работата;  
- мерките за поефикасно извршување на работите и задачите;  
- односот на административните службеници во извршувањето на работите и  

задачите во Ректоратот и кон единиците на УКЛО;  
- дисциплината во работата и  
- други прашања што на дневен ред ќе ги постави ректорот, генералниот 

секретар, раководителот на Секторот/Одделението/Кабинетот/ Центарот или 
други административни службеници во Ректоратот.  

 Состаноците со дел или со сите вработени во Ректоратот, односно со 
вработените во одделни организациски единици се одржуваат по потреба.  
 За извршување на одделни посложени работи и задачи, за обработка на одделни 
прашања, за извршување на работи кои опфаќаат повеќе области, за извршување на 
одделни пообемни задолженија и обврски, како и за други случаи, ректорот или 
генералниот секретар може да формира комисии, работни групи и други работни тела.  

 
 

Колегиум 
 

Член 27 
 Колегиумот го сочинуваат: генералниот секретар, раководителите на Сектори, 
раководителите на Одделенија, раководителот на Кабинетот и раководителот на 
Центарот. 
 Колегиумот го свикува и со него раководи генералниот секретар, а во негово 
отсуство или спреченост, колегиумот го раководи еден од раководителите на Сектори, 
што тој ќе го определи.  
 Колегиумот може да се свика и на иницијатива на еден од раководителите на 
Сектори. 
 За потребата од свикување на колегиум и за прашањата што ќе се разгледуваат 
одлучува генералниот секретар. 
  

Секторски состаноци 
 

Член 28 
 Во тековното функционирање на Централната стручна и административна 
служба на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола  (Ректорат), а заради 
ефикасно работење и целосно остварување на работите и задачите раководотелот на 
соодветниот Сектор свикува секторски состанок.  
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 Секторскиот состанок го сочинуваат: раководителот на Сектор, раководителите 
на Одделенија, советниците, вишите соработници, соработниците и помладите 
соработници. 
 Секторскиот состанок го свикува и со него раководи Раководителот на 
соодветниот Сектор, а во негово отсуство или спреченост, секторскиот состанок го 
раководи еден од раководителите на одделенијата, што тој ќе го определи.  
 За потребата од свикување на секторски состанок и за прашањата што ќе се 
разгледуваат одлучува раководителот на Секторот. 
  

Потпишување на документи и заверка  
 

Член 29 
 Сите акти, одлуки и одредени дописи ги потпишува ректорот на Универзитетот.  
 Дел од дописите и пропратните писма кои Централната стручна и 
административна служба на Универзитетот ги испраќа до единиците на Универзитетот, 
до други Универзитети, до Министерството за образование и наука, до други 
министерства, институции и до други субјекти, ги потпишува генералниот секретар, а 
во негово отсуство  раководителот на соодветниот Сектор. 
 Актите, одлуките и другите дописи кои ги потпишуваат горенаведените 
раководни лица, претходно се парафираат од службениците кои ги подготвиле, 
прегледале и одобриле истите, по хиерархиска поставеност. 
  

 
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 30 

Овој Правилник може да се изменува и дополнува во согласност со член 22 од 
Правилникот за содржината и начинот на подготовката на актите за внатрешна 
организација и систематизација на работните места, како и содржината на 
функционалната анализа на институциите на јавниот сектор („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.11/2015). 

 
Член 31 

Со влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за 
организација и систематизација на работните места во Централната стручна и 
административна служба на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола,   бр.07-
764/9 од 29.06.2011 година и Правилникот за дополнување на Правилникот за 
организација и систематизација на работните места во Централната стручна и 
административна служба на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола,  бр.09-
1096/4 од 15.08.2012 година. 

 
Член 32 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, а ќе се објави по добиената Писмена 
согласност од Министерството за информатичко општество и администрација. 

 

 
Проф. д-р Сашо Коруновски 

                Ректор 
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Врз основа на член 57 алинеа 9 од Законот за високото образование, член 17 став 
(2) и (7) од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.27/2014, 199/2014 и 27/2016) и член 57 од Статутот на Универзитетот, 
како и врз основа на Одлуката на Ректорската управа бр.14-1559/4 од 23.11.2015 
година, Писмената согласност добиена од Министерството за информатичко 
општество и администрација бр.12/6-2073/3 од 14.07.2016 година, Заклучокот од 
Ректорската управа бр.14-1131/9 од 31.08.2016 година, Образложението за причините 
за изменување и дополнување, односно за донесување на нов Правилникот за 
систематизација на работните места во Централната стручна и административна 
служба на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола бр. 01-1443/2 од 
12.10.2016 година, Одлуката на Ректорската управа бр. 14-1393/7 од 12.10.2016 година 
и на Писмената согласност добиена од Министерството за информатичко општество и 
администрација бр.12/6-516/2 од 14.02.2017 година, Ректорската управа на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, на 216-та седница одржана на ден 
24.02.2017 година, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К  
за систематизација на работните места во  

Централната стручна и административна служба  
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола  

 
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој Правилник се утврдува вкупниот број на административни јавни 
службеници и помошно–технички лица во Централната стручна и административна 
служба на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола  (Ректорат), описот и 
распоредот на работните места, општите и посебните и дополнителните услови за 
пополнување на работите места, шифрата, категориите и нивоата на работните места, 
посебните услови и општите работни компетенции по категории, целите на работното 
место, главните, посебните и специфичните работни задачи и обврски, како и групата и 
подгрупите за помошно-техничките лица.   
 

Член 2 
Видот, бројот и делокругот на работа на организациските единици и начинот и 

формата на раководење со делокругот на работа е уреден со Правилникот за внатрешна 
организација во Централната стручна и административна служба на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“ – Битола (Ректорат). 

Работните задачи и обврските на административните јавни службеници и 
помошно-техничките лица вработени во Ректоратот се утврдени со Законот за 
административните службеници, Законот за вработените во јавниот сектор, 
Правилници, Уредби и други подзаконски акти, Законот за работните односи, 
колективни договори и други прописи од областа на работните односи, Статутот и 
други акти и одлуки на Универзитетот „Св. Климент Охридски“–Битола, како и со овој 
Правилник. 

 
Член 3 

 Работните задачи утврдени со овој Правилник се определуваат согласно нивната 
сродност, меѓусебна поврзаност, видот, обемот и степенот на сложеност, одговорност и 
други услови за нивно извршување и претставуваат основа за вработување, 
унапредување и мобилност преку распоредување или преземање, на вработените во 

18 
 



Централната стручна и административна служба на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола  (Ректорат) по работни места.   

 
Член 4 

Табеларниот преглед (работна карта) на работните места во Централната 
стручна и административна служба на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 
Битола  (Ректорат) е составен дел на овој Правилник. 

 
 

II. ОПИС И РАСПОРЕД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА  
АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ЈАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ, 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ, ОПШТИ РАБОТНИ КОМПЕТЕНЦИИ,  
ЦЕЛИ, ГЛАВНИ И ПОСЕБНИ РАБОТНИ ЗАДАЧИ И  

ОБВРСКИ ПО КАТЕГОРИИ И НИВОА 
 

Член 5 
 Во овој Правилник се утврдени и опишани вкупно 49 работни места со 52 
извршители        (од кои 40 работни места за административни јавни службеници со 41 
извршител и 9 работни места за помошно-технички лица со 11 извршители) во 
високото образование, распоредени по организациони единици во согласност со 
Правилникот за внатрешна организација на Централната стручна и административна 
служба на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола  (Ректорат). 
 

Член 6 
Работните места за административни јавни службеници од членот 5 од овој 

Правилник во согласност со Законот за административните службеници и Законот за 
високото образование се распoредени на следниот начин: 
 

- Ниво А1 -    секретар од прво ниво -   1 (вкупен број) 
- Ниво Б2 -    раководен административен службеник од второ ниво -   4 (вкупен број) 
- Ниво Б4 -    раководен административен службеник од четврто ниво -   7 (вкупен број) 
- Ниво В1 - стручен административен службеник од прво ниво - 12 (вкупен број) 
- Ниво В2 -    стручен административен службеник од второ ниво -   7 (вкупен број) 
- Ниво В4 -    стручен административен службеник од четврто ниво -   5 (вкупен број) 
- Ниво Г1 -    помошно-стручен административен службеник од прво ниво -   2 (вкупен број) 
- Ниво Г2 -    помошно-стручен административен службеник од второ ниво -   2 (вкупен број) 
- Ниво Г3 -    помошно-стручен административен службеник од трето ниво -   1 (вкупен број) 

 
 

II.1.  ОПШТИ  И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА СИТЕ КАТЕГОРИИ 
 

Член 7 
         Општи услови утврдени со Законот за административните службеници се:  
 да е државјанин на Република Македонија,  
 активно да го користи македонскиот јазик,  
 да е полнолетен,  
 да има општа здравствена способност за работното место и  
 со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење 

професија, дејност или должност.  
 

Член 8 
Посебни услови утврдени со Законот за административните службеници се: 
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• да има соодветни стручни квалификации потребни за работното место, 
• да има соодветно работно искуство потребно за работното место, 
• да поседува соодветни општи и работни компетенции потребни за работното 

место пропишани со Рамката на општи компетенции и  
• да поседува посебни работни компетенции потребни за работното место. 

 
II.2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ И OПШТИ РАБОТНИ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА КАТЕГОРИJA A 
 

Член 9 
         Посебни услови утврдени со Законот за административните службеници, за 
раководните административни службеници од категоријата А се:  

• Стручни квалификации, завршен Правен факултет, ниво на квалификациите 
VIА според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити 
стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, 

• Уверение за положен правосуден испит,  
• Работно искуство најмалку шест години во струката, од кои најмалку две 

години на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку десет 
години работно искуство во струката од кои најмалку три години на раководно 
работно место во приватен сектор, 

• Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската 
унија (англиски, француски, германски), и тоа преку поседување на 
меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, 
член на здружението ALTE на европски тестатори на Б1 (B1) нивото на ЦЕФР 
(CEFR), односно ИЕЛТС со 5-6 поени, ФЦЕ, БЕК В, ИЛЕК, ИКФЕ, БУЛАТС,  
или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 500 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 175 бода или 
ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 60 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат, 
ТестДаФ, 

• Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење. 
 

Член 10 
 Потреби општи работни компетенции на напредно ниво за категорија А: 

- раководење; 
- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;  
- учење и развој;  
- комуникација;  
- остварување резултати;  
- работење со други/тимска работа;  
- стратешка свест;  
- ориентираност кон клиенти/засегнати страни; и  
- финансиско управување. 

 
II.4. ПОСЕБНИ УСЛОВИ И OПШТИ РАБОТНИ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА КАТЕГОРИJA Б 

 
Член 11 

Посебни услови утврдени со Законот за административните службеници, за 
раководните административни службеници од категоријата Б се:  

• Стручни квалификации за сите нивоа - ниво на квалификациите VI А според 
Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според 
ЕКТС или завршен VII/1 степен; 

• Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,  
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• Потврда за положен испит за административно управување,  
• Работно искуство 

o за нивото Б2 најмалку пет години работно искуство во струката од кои 
најмалку две години на раководно работно место во јавен сектор, 
односно најмалку осум години работно искуство во струката од кои 
најмалку три години на раководно работно место во приватен сектор или  

o за нивото Б4 најмалку четири години работно искуство во струката од 
кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно 
најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две 
години на раководно работно место во приватен сектор; 

• Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската 
унија (англиски, француски, германски), и тоа:  

o за нивото Б2 преку поседување на меѓународно признат сертификат 
издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на 
европски тестатори на Б2 (B2) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС 
со 5-6 поени, ФЦЕ, БЕК В, ИЛЕК, ИКФЕ, БУЛАТС, или ТОЕФЕЛ ПБТ 
најмалку 500 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 175 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ 
најмалку 60 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат, ТестДаФ 
и  

o за нивото Б4 преку поседување на меѓународно признат сертификат 
издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на 
европски тестатори на Б1 (B1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС 
со 3,5 - 4,5 поени, ПЕТ, БЕК П, БУЛАТС, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 
450 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 135 бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 
45 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат. 

 
Член 12 

Потребни општи работни компетенции на напредно ниво за категорија Б: 
− решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;  
− учење и развој;  
− комуникација;  
− остварување резултати;  
− работење со други/тимска работа;  
− стратешка свест;  
− ориентираност кон клиенти/засегнати страни;  
− раководење и  
− финансиско управување. 

 
II.6. ПОСЕБНИ УСЛОВИ И OПШТИ РАБОТНИ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА КАТЕГОРИJA В 
 

Член 13 
         Посебни услови утврдени со закон за стручните административни службеници 
од категоријата В се:  

• Стручни квалификации, и тоа:  
- за нивото В1 ниво на квалификациите VI А според Македонската 

рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или 
завршен VII/1 степен и  
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- за нивоата B2 и В4 ниво на квалификациите VI Б според Македонската 
рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или 
завршен VII/1 степен. 

• Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,  
• Работно искуство, и тоа:  

- за нивото В1 најмалку три години работно искуство во струката,  
- за нивото В2 најмалку две години работно искуство во струката или  
- за нивото В4 со или без работно искуство во струката. 

• Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската 
унија (англиски, француски, германски), и тоа: поседување на меѓународно 
признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на 
здружението ALTE на европски тестатори на А2 (А2) нивото на ЦЕФР (CEFR), 
односно КЕТ, ИЕЛТС со максимум 3 поени, БУЛАТС, или ТОЕФЕЛ ПБТ 
најмалку 400 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 95 бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 
30 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат. 
 

Член 14     
 Потребни општи работни комепетенции на средно ниво за категорија В: 

- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;  
- учење и развој;  
- комуникација;  
- остварување резултати;  
- работење со други/тимска работа;  
- стратешка свест;  
- ориентираност кон клиенти/засегнати страни; и  
- финансиско управување. 

 
 

II.8. ПОСЕБНИ УСЛОВИ И OПШТИ РАБОТНИ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА КАТЕГОРИJA Г 
 

Член 15 
         Посебни услови утврдени со Законот за административните службеници / друг 
посебен закон или колективен договор за помошно - стручни административни 
службеници од категоријата Г се:  

• Ниво на стручни квалификации V А или ниво на квалификации IV според 
Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити 
според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку средно или вишо образование.  

• Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско 
работење,  

• Работно искуство, и тоа:  
- за нивото Г1 најмалку три години работно искуство во струката, 
- за нивото Г2 најмалку две години работно искуство во струката или 
- за нивото Г3 најмалку една години работно искуство во струката.  

• Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската 
унија (англиски, француски, германски), и тоа: поседување на меѓународно 
признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на 
здружението ALTE на европски тестатори на А1 (А1) нивото на ЦЕФР 
(CEFR), односно БУЛАТС, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 310 бода, ТОЕФЕЛ 
ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, 
ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат. 
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Член 16 

Потребни општи работни комепетенции на основно ниво за категорија Г: 
- учење и развој;  
- комуникација;  
- остварување резултати;  
- работење со други/тимска работа;  
- ориентираност кон странките/засегнати страни; и  
- финансиско управување. 

 
III. РАСПОРЕД И ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА  

НА ПОМОШНО – ТЕХНИЧКИ ЛИЦА 
 

Член 17 
Во овој Правилник се утврдени и опишани вкупно 9 работни места за помошно - 

техничките лица од група IV од член 14 од Законот за вработените во јавниот сектор, 
односно член 10-г од Законот за високото образование, а во согласнот со Правилникот 
за внатрешна организација на Централната стручна и административна служба на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (Ректорат). 

 
 
 

 
Член 18 

Работните места од членот 34 од овој Правилник се распоредени на следниот 
начин од Група IV и тоа:  
 

Подгрупа  1, Категорија А, Ниво А1 – 3 (вкупен број изршители) 
Одржување на објекти и опрема:  
- хигиеничар (2 изршители) 
- ложач (ложач-ракувач на парни котли) 
 
Подгрупа  2, Категорија А, Ниво А1 - 3 (вкупен број изршители)  
Обезбедување на објекти и опрема:  
- портир  
- чувар (2 изршители) 
 
Подгрупа  3, Категорија А, Ниво А1- 3 (вкупен број изршители) 
Превоз на лица и опрема:  
- возач и одговорен на возен парк 
- возач (2 изршители) 
 
Подгрупа  4, Категорија А Ниво А1- 1 (вкупен број изршители) 
Кујна:  
- работник во кујна 
 
Подгрупа  5, Категорија А, Ниво А1 - 1 (вкупен број изршители) 
Други помошно – технички лица:  
- хаус-мајстор I 
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III.1.  ОПШТИ  УСЛОВИ ЗА СИТЕ ПОДГРУПИ 

 
Член 19 

         Општи услови утврдени со посебен закон или колективен договор за помошно–
техничките лица во високото образование се:  

- да е државјанин на Република Македонија,  
- активно да го користи македонскиот јазик,  
- да е полнолетен,  
- да има општа здравствена способност за работното место и  
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење 

професија, дејност или должност.  
  

III.2. НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО, СТРУЧНИ КВАЛИФИКАЦИИ 
И РАБОТНО ИСКУСТВО ЗА СИТЕ ПЕТ ПОДГРУПИ 

 
Член 20 

Посебни услови утврдени со посебен закон или колективен договор за 
помошно–техничките лица во високото образование од подгрупа 1,  категоријата А 
се:  
1. Назив на работно место: Ложач (ложач-ракувач на парни котли),ниво А1, I ниво  

• Стручни квалификации: ниво на квалификации IV според 
Македонската рамка на квалификации и стекнати 180/240 кредити стекнати 
според ЕЦВЕТ ИЛИ МКЦОО или најмалку основно или средно образование, 
положен испит за механизирано ложење или уверение за ракувач и одржувач 
на централно греење. 
• Работно искуство: 1 година. 

2. Назив на работно место: Хигиеничар – ниво А1, I ниво. Извршители: 2 (два)  
• Стручни квалификации: ниво на квалификации IV според 
Македонската рамка на квалификации и стекнати 180/240 кредити стекнати 
според ЕЦВЕТ ИЛИ МКЦОО или најмалку основно или средно образование. 
• Работно искуство: без работно искуство. 

  
Член 21 

Посебни услови утврдени со посебен закон или колективен договор за помошно- 
техничките лица во високото образование од подгрупа 2 категоријата А се:  
1. Назив на работно место: Портир – ниво А1, I ниво  

• Стручни квалификации: ниво на квалификации IV според 
Македонската рамка на квалификации и стекнати 180/240 кредити стекнати 
според ЕЦВЕТ ИЛИ МКЦОО или најмалку основно или средно образование, 
положен стручен испит или лиценца за вршење работи на обезбедување на 
лица и имот. 
• Работно искуство: без работно искуство. 

2. Назив на работно место: Чувар – ниво А1, I ниво. Извршители: 2 (два) 
• Стручни квалификации: ниво на квалификации IV според 
Македонската рамка на квалификации и стекнати 180/240 кредити стекнати 
според ЕЦВЕТ ИЛИ МКЦОО или најмалку основно или средно образование, 
положен стручен испит или лиценца за вршење работи на обезбедување на 
лица и имот. 
• Работно искуство: со или без работно искуство.  
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Член 22 

         Посебни услови утврдени со посебен закон или колективен договор за помошно 
– техничките лица во високото образование од подгрупа 3  категоријата А се:  
1. Назив на работно место: Возач и одговорен на возен парк – ниво А1, I ниво  

• Стручни квалификации: ниво на квалификации IV според 
Македонската рамка на квалификации и стекнати 180/240 кредити стекнати 
според ЕЦВЕТ ИЛИ МКЦОО или најмалку основно или средно образование-
професионален возач со положени категории: А, Б, Ц1, Ц, Д1 
• Работно искуство: 4 години. 

2. Назив на работно место: Возач – ниво А1, I ниво. Извршители: 2 (два)  
• Стручни квалификации: ниво на квалификации IV според 
Македонската рамка на квалификации и стекнати 180/240 кредити стекнати 
според ЕЦВЕТ ИЛИ МКЦОО или најмалку основно или средно образование-
професионален возач со положени категории: А, Б, Ц1, Ц, Д1  
• Работно искуство: 2 години. 

 
Член 23 

 Посебни услови утврдени со посебен закон или колективен договор за помошно 
– техничките лица во  високото образование од подгрупа 4  категоријата А се:  
         Назив на работно место: Работник во кујна – ниво А1, I ниво  

• Стручни квалификации: ниво на квалификации IV според 
Македонската рамка на квалификации и стекнати 180/240 кредити стекнати 
според ЕЦВЕТ ИЛИ МКЦОО или најмалку основно или средно образование. 
• Работно искуство: со или без работно искуство. 
 

Член 24 
 Посебни услови утврдени со посебен закон или колективен договор за помошно-
техничките лица во високото образование од подгрупа 5  категоријата А се: 
         Назив на работно место: Хаус-мајстор I – ниво А1, I ниво  

• Стручни квалификации: Ниво на квалификации IV според 
Македонската рамка на квалификации и стекнати 240 кредити стекнати 
според ЕЦВЕТ ИЛИ МКЦОО или најмалку средно образование. 
• Работно искуство: со или без работно искуство. 
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АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ (јавни) 

 
Централната стручна и административна служба 

на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола  (Ректорат) 
 
Реден број  1 
Шифра ОБН 01 02 А01 001 
Ниво А1 
Звање  Генерален секретар 
Назив на работно место Генерален секретар на Универзитет 
Број на извршители 1 (еден)  
Одговара пред Ректор и проректори 
Вид на образование Факултет од научното поле: Правни науки. 

Ниво на квалификациите VIА според Македонската рамка 
на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според 
ЕКТС или завршен VII/1 степен 

Други посебни услови Уверение за положен правосуден испит 
Работно искуство во согласност со Статутот на УКЛО 

Работни цели  обезбедување на ефикасно и ефективно раководење со 
вработените во институцијата во согласност со закон;  

 обединување на работата на институцијата и 
раководење со сите административни службеници; и  

 поддржување на работата на Ректорот и проректорите. 
Работни задачи и обврски Главни работни задачи и обврски: 

− Раководење со вработените во институцијата и давање 
упатства на раководните и другите административни 
службеници, особено во контекст на управувањето со 
човечките ресурси;  

− Остварување на стратешкиот план, програмата за 
работа и буџетот на институцијата, спроведување на 
одлуките, заклучоците, насоките и упатствата на 
Ректорот и проректорите, грижа за уредноста и 
ажурноста во работата по предметите и вршењето на 
административните работи во институцијата, како и 
унапредување на организацијата и условите за работа, 
функционирањето и работата на институцијата и 
стандардизираните процедури на работа во 
институцијата; 

− Координирање на подготовката на материјали и 
документи, кои содржат: предлози за стратешки 
документи на институцијата (стратешки план, програма 
за работа, програма за стручно усовршување, извештај 
за работење), совети по прашања поврзани со 
политиките на институцијата и со претставувањето на 
институцијата во рамките на јавниот сектор и пред 
јавноста, извештаи за раководењето во институцијата и 
други материјали;  

− Оценување на раководни административни службеници 
од непосредното пониско ниво, а по потреба и на други 
административни службеници кои се вработени во 
организационата единица;  

− Соработка со други државни органи, органи на 
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локалната власт, домашни и меѓународни организации 
на соодветно ниво, како и со претставници на 
стопанството и на граѓанскиот сектор; и  

− Извршување на други работи утврдени со овој Акт за 
систематизација на работните места на институцијата. 

Посебни работни задачи и обврски: 
− Непосредна соработка со Ректорот и проректорите и 

активно учество во работата на Ректорскиот колегиум 
на Универзитетот; 

− Координација на подготовката и обработка на 
материјали за седници на Комисии, Ректорската управа 
и Универзитетскиот сенат; 

− Советување на Ректорот и проректорите за 
материјалите за седниците на Комисиите, Ректорската 
управа и Универзитетскиот сенат; 

− Подготвување на одлуките и општите акти што ги 
донесуваат Ректорската управа и Универзитетскиот 
сенат;  

− Подготовка на дневниот ред и работниот материјал за 
седниците на Комисиите, Ректорската управа и 
Универзитетскиот сенат;  

− Координација на работата со секретарите на единиците 
за прашања што се однесуваат на Универзитетот како 
целина и за работите од делокругот на Службата на 
Универзитетот;  

− Координација на работата на службите на единиците; 
− Следење на спроведувањето на заклучоците и одлуките 

на Ректорската управа и Универзитетскиот сенат; 
− Застапување на Универзитетот во правните работи, по 

овластување на ректорот;  
− Следење на уредноста и ажурноста во работата по 

предметите и подготвувањето на другите материјали и 
за таа цел свикување и раководење со работните 
состаноци со раководителите на сектори и одделенија, 
како и со Службата на Универзитетот и 

− Донесување Решенија за правата и обврските на 
вработените во Службата на Универзитетот.  

 
1. Сектор за настава, наука и меѓународна соработка 
 
Реден број  2 
Шифра ОБН 01 02 Б02 002 
Ниво Б2 
Звање  Раководител на Сектор 
Назив на работно место Раководител на Сектор за настава, наука и меѓународна 

соработка 
Број на извршители 1 (еден) 
Одговара пред Генерален секретар 
Вид на образование Факултет од научното поле: Наука за книжевноста 

Ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка 
на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според 
ЕКТС или завршен VII/1 степен 

Други посебни услови  
Работни цели Ефикасно, ефективно и квалитетно раководење, 
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советување, давање насоки или помагање при 
раководењето со Универзитетот или организационите 
единици во рамките на институцијата. 

Работни задачи и обврски Главни работни задачи и обврски: 
1. Давање на совети на Генералниот секретар, односно 
Ректорот и проректорите за прашања од нивните 
делокрузи на работа и поддршка на нивната работа; 
2. Раководење со секторот, што опфаќа: 
− Организирање, насочување и координација на 

работата на соодветниот сектор; 
− Вршење на непосредна контрола и надзор над 

извршувањето на работите; 
− Распоредување на работите и задачите на 

подредените вработени во соодветниот сектор; 
− Давање стручна помош, совети и вршење на 

менторство на останатите административни 
службеници вработени во соодветниот сектор; 

− Грижа за стручното усовршување и работната 
дисциплина на вработените во соодветниот сектор; 

− Оценување на раководни административни 
службеници од непосредно пониското ниво, а по 
потреба и на други административни службеници кои 
се вработени во соодветниот сектор; 

− Учество во оценување на административни 
службеници во својата институција и на 
административни службеници во други институции; 

− Подготовка на предлог - план за работа на секторот со 
која раководи и организационите единици во состав; 

− Подготовка на извештаи за напредокот во 
спроведувањето на програмата за работа на секторот 
со кој раководи и организационите единици во состав; 

− Подготовка на предлози за политики по начелни 
прашања од надлежност на секторот со која раководи; 

− Подготовка на мислења и анализи за прашања 
поврзани со одредени политики и со остварувањето 
на програмата за работа на институцијата, кои бараат 
одлуки од највисоко ниво на институцијата; 

− Подготовка на иницијативи за решавање на одделни 
прашања и проблеми од делокруг на секторот со кој 
раководи и други материјали; или 

3. Заменување или помагање на непосредно 
претпоставениот раководен административен службеник.     
Посебни работни задачи и обврски: 
− Соработува со другите раководни административни 

службеници од институцијата; 
− Соработува со други државни органи, органи на 

локалната власт, домашни и меѓународни организации, 
на соодветното ниво, како и со претставници на 
стопанството и на граѓанскиот сектор; 

− Учествува во работата на работните тела на 
Универзитетот, кога за тоа е овластен од Генералниот 
секретар, Ректорот или проректорите; 

− Во случај на отсуство или спреченост на Генералниот 
секретар, го заменува, врз основа на овластување од 
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Генералниот секретар; и 
− Врши и други работи утврдени со овој акт за 

систематизација на работните места на институцијата. 
 
2. Сектор за финансии, сметководство, инвестиции и развој 
 
Реден број  3 
Шифра ОБН 01 02 Б02 003 
Ниво Б2 
Звање  Раководител на Сектор 
Назив на работно место Раководител на Сектор за финансии, сметководство, 

инвестиции и развој 
Број на извршители 1 (еден) 
Одговара пред Генерален секретар 
Вид на образование Факултет од научното поле: Економски науки 

Ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка 
на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според 
ЕКТС или завршен VII/1 степен 

Други посебни услови  
Работни цели Ефикасно, ефективно и квалитетно раководење, 

советување, давање насоки или помагање при 
раководењето со Универзитетот или организационите 
единици во рамките на институцијата. 

Работни задачи и обврски Главни работни задачи и обврски: 
1. Давање на совети на Генералниот секретар, односно 
Ректорот и проректорите за прашања од нивните 
делокрузи на работа и поддршка на нивната работа; 
2. Раководење со секторот, што опфаќа: 
− Организирање, насочување и координација на работата 

на соодветниот сектор; 
− Вршење на непосредна контрола и надзор над 

извршувањето на работите; 
− Распоредување на работите и задачите на подредените 

вработени во соодветниот сектор; 
− Давање стручна помош, совети и вршење на 

менторство на останатите административни 
службеници вработени во соодветниот сектор; 

− Грижа за стручното усовршување и работната 
дисциплина на вработените во соодветниот сектор; 

− Оценување на раководни административни службеници 
од непосредно пониското ниво, а по потреба и на други 
административни службеници кои се вработени во 
соодветниот сектор; 

− Учество во оценување на административни 
службеници во својата институција и на 
административни службеници во други институции; 

− Подготовка на предлог - план за работа на секторот со 
која раководи и организационите единици во состав; 

− Подготовка на извештаи за напредокот во 
спроведувањето на програмата за работа на секторот со 
кој раководи и организационите единици во состав; 

− Подготовка на предлози за политики по начелни 
прашања од надлежност на секторот со која раководи; 
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− Подготовка на мислења и анализи за прашања поврзани 
со одредени политики и со остварувањето на 
програмата за работа на институцијата, кои бараат 
одлуки од највисоко ниво на институцијата; 

− Подготовка на иницијативи за решавање на одделни 
прашања и проблеми од делокруг на секторот со кој 
раководи и други материјали; или 

3. Заменување или помагање на непосредно 
претпоставениот раководен административен службеник.     
Посебни работни задачи и обврски: 
− Соработува со другите раководни административни 

службеници од институцијата; 
− Соработува со други државни органи, органи на 

локалната власт, домашни и меѓународни организации, 
на соодветното ниво, како и со претставници на 
стопанството и на граѓанскиот сектор; 

− Учествува во работата на работните тела на 
Универзитетот, кога за тоа е овластен од Генералниот 
секретар, Ректорот или проректорите; 

− Во случај на отсуство или спреченост на Генералниот 
секретар, го заменува, врз основа на овластување од 
Генералниот секретар; и 

− Врши и други работи утврдени со овој акт за 
систематизација на работните места на институцијата. 

 
3. Сектор за општи и правни работи 
 
Реден број  4 
Шифра ОБН 01 02 Б02 001 
Ниво Б2 
Звање  Раководител на Сектор 
Назив на работно место Раководител на Сектор за општи и правни работи 
Број на извршители 1 (еден) 
Одговара пред Генерален секретар 
Вид на образование Факултет од научното поле: Правни науки 

Ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка 
на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според 
ЕКТС или завршен VII/1 степен 

Други посебни услови  
Работни цели Ефикасно, ефективно и квалитетно раководење, 

советување, давање насоки или помагање при 
раководењето со Универзитетот или организационите 
единици во рамките на институцијата. 

Работни задачи и обврски Главни работни задачи и обврски: 
1. Давање на совети на Генералниот секретар, односно 
Ректорот и проректорите за прашања од нивните  

делокрузи на работа и поддршка на нивната работа; 
2. Раководење со секторот, што опфаќа: 
− Организирање, насочување и координација на работата 

на соодветниот сектор; 
− Вршење на непосредна контрола и надзор над 

извршувањето на работите; 
− Распоредување на работите и задачите на подредените 
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вработени во соодветниот сектор; 
− Давање стручна помош, совети и вршење на 

менторство на останатите административни 
службеници вработени во соодветниот сектор; 

− Грижа за стручното усовршување и работната 
дисциплина на вработените во соодветниот сектор; 

− Оценување на раководни административни службеници 
од непосредно пониското ниво, а по потреба и на други 
административни службеници кои се вработени во 
соодветниот сектор; 

− Учество во оценување на административни 
службеници во својата институција и на 
административни службеници во други институции; 

− Подготовка на предлог - план за работа на секторот со 
која раководи и организационите единици во состав; 

− Подготовка на извештаи за напредокот во 
спроведувањето на програмата за работа на секторот со 
кој раководи и организационите единици во состав; 

− Подготовка на предлози за политики по начелни 
прашања од надлежност на секторот со која раководи; 

− Подготовка на мислења и анализи за прашања поврзани 
со одредени политики и со остварувањето на 
програмата за работа на институцијата, кои бараат 
одлуки од највисоко ниво на институцијата; 

− Подготовка на иницијативи за решавање на одделни 
прашања и проблеми од делокруг на секторот со кој 
раководи и други материјали; или 

2. Заменување или помагање на непосредно 
претпоставениот раководен административен службеник.     

Посебни работни задачи и обврски: 
− Соработува со другите раководни административни 

службеници од институцијата; 
− Соработува со други државни органи, органи на 

локалната власт, домашни и меѓународни организации, 
на соодветното ниво, како и со претставници на 
стопанството и на граѓанскиот сектор; 

− Учествува во работата на работните тела на 
Универзитетот, кога за тоа е овластен од Генералниот 
секретар, Ректорот или проректорите; 

− Во случај на отсуство или спреченост на Генералниот 
секретар, го заменува, врз основа на овластување од 
Генералниот секретар; и 

− Врши и други работи утврдени со овој акт за 
систематизација на работните места на институцијата. 

 
4. Сектор за информатички и комуникациски технологии 
 
Реден број  5 
Шифра ОБН 01 02 Б02 007  
Ниво Б2 
Звање  Раководител на Сектор 
Назив на работно место Раководител на Сектор за информатички и 

комуникациски технологии 
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Број на извршители 1 (еден) 
Одговара пред Генерален секретар 
Вид на образование Факултет од научното поле: Компјутерска техника и 

информатика 
Ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка 
на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според 
ЕКТС или завршен VII/1 степен 

Други посебни услови  
Работни цели Ефикасно, ефективно и квалитетно раководење, 

советување, давање насоки или помагање при 
раководењето со Универзитетот или организационите 
единици во рамките на институцијата. 

Работни задачи и обврски Главни работни задачи и обврски: 
1. Давање на совети на Генералниот секретар, односно 
Ректорот и проректорите запрашања од нивните делокрузи 
на работа и поддршка на нивната работа; 
2. Раководење со секторот, што опфаќа: 
− Организирање, насочување и координација на работата 

на соодветниот сектор; 
− Вршење на непосредна контрола и надзор над 

извршувањето на работите; 
− Распоредување на работите и задачите на подредените 

вработени во соодветниот сектор; 
− Давање стручна помош, совети и вршење на 

менторство на останатите административни 
службеници вработени во соодветниот сектор; 

− Грижа за стручното усовршување и работната 
дисциплина на вработените во соодветниот сектор; 

− Оценување на раководни административни службеници 
од непосредно пониското ниво, а по потреба и на други 
административни службеници кои се вработени во 
соодветниот сектор; 

− Учество во оценување на административни 
службеници во својата институција и на 
административни службеници во други институции; 

− Подготовка на предлог - план за работа на секторот со 
која раководи и организационите единици во состав; 

− Подготовка на извештаи за напредокот во 
спроведувањето на програмата за работа на секторот со 
кој раководи и организационите единици во состав; 

− Подготовка на предлози за политики по начелни 
прашања од надлежност на секторот со која раководи; 

− Подготовка на мислења и анализи за прашања поврзани 
со одредени политики и со остварувањето на 
програмата за работа на институцијата, кои бараат 
одлуки од највисоко ниво на институцијата; 

− Подготовка на иницијативи за решавање на одделни 
прашања и проблеми од делокруг на секторот со кој 
раководи и други материјали; или 

3. Заменување или помагање на непосредно 
претпоставениот раководен административен службеник.     

Посебни работни задачи и обврски: 
− Соработува со другите раководни административни 

службеници од институцијата; 
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− Соработува со други државни органи, органи на 
локалната власт, домашни и меѓународни организации, 
на соодветното ниво, како и со претставници на 
стопанството и на граѓанскиот сектор; 

− Учествува во работата на работните тела на 
Универзитетот, кога за тоа е овластен од Генералниот 
секретар, Ректорот или проректорите; 

− Во случај на отсуство или спреченост на Генералниот 
секретар, го заменува, врз основа на овластување од 
Генералниот секретар; и 

− Врши и други работи утврдени со овој акт за 
систематизација на работните места на институцијата. 

 
1.Сектор за настава, наука и меѓународна соработка 
1.1.Одделение за настава и наука  
 
Реден број  6 
Шифра ОБН 01 02 Б04 004 
Ниво Б4 
Звање  Раководител на Одделение 
Назив на работно место Раководител на Одделение за настава и наука 
Број на извршители 1 (еден) 
Одговара пред Раководител на Сектор за настава, наука и меѓународна 

соработка  
Вид на образование Факултет од научното поле: Туризам и угостителство 

Ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка 
на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според 
ЕКТС или завршен VII/1 степен 

Други посебни услови  
Работни цели Ефикасно, ефективно и квалитетно раководење, 

советување, давање насоки или помагање при 
раководењето со Универзитетот или организационите 
единици во рамките на институцијата. 

Работни задачи и обврски Главни работни задачи и обврски: 
1. Давање на совети на непосредно претпоставениот 
раководен административен службеник за прашања од 
неговиот делокруг на работа и поддршка на неговата 
работа; 
2. Раководење со одделението, што опфаќа: 
− Организирање, насочување и координација на 

работата на одделението; 
− Вршење на непосредна контрола и надзор над 

извршувањето на работите; 
− Распоредување на работите и задачите на 

подредените вработени во одделението; 
− Давање стручна помош, совети и вршење на 

менторство на останатите административни 
службеници вработени во одделението; 

− Грижа за стручното усовршување и работната 
дисциплина на вработените во одделението; 

− Оценување на раководни административни 
службеници од непосредно пониското ниво, а по 
потреба и на други административни службеници кои 
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се вработени во одделението; 
− Учество во оценување на административни 

службеници во својата институција и на 
административни службеници во други институции; 

− Подготовка на предлог - план за работа на 
одделението со кое раководи; 

− Подготовка на извештаи за напредокот во 
спроведувањето на програмата за работа на 
одделението со кое раководи; 

− Подготовка на предлози за политики по начелни 
прашања од надлежност на одделението; 

− Подготовка на мислења и анализи за прашања 
поврзани со одредени политики и со остварувањето 
на програмата за работа на институцијата; 

− Подготовка на иницијативи за решавање на одделни 
прашања и проблеми од делокруг на одделението со 
кое раководи и други материјали; или 

3. Заменување или помагање на непосредно 
претпоставениот раководен административен службеник.     

Посебни работни задачи и обврски: 
− Соработува со другите раководни административни 

службеници од институцијата и со раководни 
административни службеници на соодветно ниво од 
други органи, за прашања од делокруг на одделението 
со кое раководи; 

− Учествува во работата на работните тела на 
Универзитетот, кога за тоа е овластен од непосредно 
претпоставениот раководен административен 
службеник или генералниот секретар; 

− Во случај на отсуство или спреченост на непосредно 
претпоставениот административен службеник го 
заменува истиот врз основа на овластување од 
непосредно претпоставениот раководен 
административен службеник, генералниот секретар 
или Ректорот;  

− Врши и други работи утврдени со овој акт за 
систематизација на работните места на институцијата. 

 
1.Сектор за настава, наука и меѓународна соработка 
1.2.Одделение за меѓународна соработка 
 
Реден број  7 
Шифра ОБН 01 02 Б04 003 
Ниво Б4 
Звање  Раководител на Одделение 
Назив на работно место Раководител на Одделение за меѓународна соработка 
Број на извршители 1 (еден) 
Одговара пред Раководител на Сектор за настава, наука и меѓународна 

соработка  
Вид на образование Факултет од научното поле: Наука за книжевноста 

Ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка 
на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според 
ЕКТС или завршен VII/1 степен 
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Други посебни услови  
Работни цели Ефикасно, ефективно и квалитетно раководење, 

советување, давање насоки или помагање при 
раководењето со Универзитетот или организационите 
единици во рамките на институцијата. 

Работни задачи и обврски Главни работни задачи и обврски: 
1. Давање на совети на непосредно претпоставениот 
раководен административен службеник за прашања од 
неговиот делокруг на работа и поддршка на неговата 
работа; 
2. Раководење со одделението, што опфаќа: 
− Организирање, насочување и координација на 

работата на одделението; 
− Вршење на непосредна контрола и надзор над 

извршувањето на работите; 
− Распоредување на работите и задачите на 

подредените вработени во одделението; 
− Давање стручна помош, совети и вршење на 

менторство на останатите административни 
службеници вработени во одделението; 

− Грижа за стручното усовршување и работната 
дисциплина на вработените во одделението; 

− Оценување на раководни административни 
службеници од непосредно пониското ниво, а по 
потреба и на други административни службеници кои 
се вработени во одделението; 

− Учество во оценување на административни 
службеници во својата институција и на 
административни службеници во други институции; 

− Подготовка на предлог - план за работа на 
одделението со кое раководи; 

− Подготовка на извештаи за напредокот во 
спроведувањето на програмата за работа на 
одделението со кое раководи; 

− Подготовка на предлози за политики по начелни 
прашања од надлежност на одделението; 

− Подготовка на мислења и анализи за прашања 
поврзани со одредени политики и со остварувањето 
на програмата за работа на институцијата; 

− Подготовка на иницијативи за решавање на одделни 
прашања и проблеми од делокруг на одделението со 
кое раководи и други материјали; или 

3. Заменување или помагање на непосредно 
претпоставениот раководен административен службеник.     

Посебни работни задачи и обврски: 
− Соработува со другите раководни административни 

службеници од институцијата и со раководни 
административни службеници на соодветно ниво од 
други органи, за прашања од делокруг на одделението 
со кое раководи; 

− Учествува во работата на работните тела на 
Универзитетот, кога за тоа е овластен од непосредно 
претпоставениот раководен административен 
службеник или генералниот секретар; 
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− Во случај на отсуство или спреченост на непосредно 
претпоставениот административен службеник го 
заменува истиот врз основа на овластување од 
непосредно претпоставениот раководен 
административен службеник, генералниот секретар 
или Ректорот;  

− Врши и други работи утврдени со овој акт за 
систематизација на работните места на институцијата. 

 
2. Сектор за финансии, сметководство, инвестиции и развој 
2.1.Одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење 
 
Реден број  8 
Шифра ОБН 01 02 Б04 011 
Ниво Б4 
Звање  Раководител на Одделение 
Назив на работно место Раководител на Одделение за финансиско, 

сметководствено и материјално работење 
Број на извршители 1 (еден) 
Одговара пред Раководител на Сектор за финансии, сметководство, 

инвестиции и развој  
Вид на образование Факултет од научното поле: Економски науки 

Ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка 
на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според 
ЕКТС или завршен VII/1 степен 

Други посебни услови  
Работни цели Ефикасно, ефективно и квалитетно раководење, 

советување, давање насоки или помагање при 
раководењето со Универзитетот или организационите 
единици во рамките на институцијата. 

Работни задачи и обврски Главни работни задачи и обврски: 
1. Давање на совети на непосредно претпоставениот 
раководен административен службеник за прашања од 
неговиот делокруг на работа и поддршка на неговата 
работа; 
2. Раководење со одделението, што опфаќа: 
− Организирање, насочување и координација на 

работата на одделението; 
− Вршење на непосредна контрола и надзор над 

извршувањето на работите; 
− Распоредување на работите и задачите на 

подредените вработени во одделението; 
− Давање стручна помош, совети и вршење на 

менторство на останатите административни 
службеници вработени во одделението; 

− Грижа за стручното усовршување и работната 
дисциплина на вработените во одделението; 

− Оценување на раководни административни 
службеници од непосредно пониското ниво, а по 
потреба и на други административни службеници кои 
се вработени во одделението; 

− Учество во оценување на административни 
службеници во својата институција и на 
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административни службеници во други институции; 
− Подготовка на предлог - план за работа на 

одделението со кое раководи; 
− Подготовка на извештаи за напредокот во 

спроведувањето на програмата за работа на 
одделението со кое раководи; 

− Подготовка на предлози за политики по начелни 
прашања од надлежност на одделението; 

− Подготовка на мислења и анализи за прашања 
поврзани со одредени политики и со остварувањето 
на програмата за работа на институцијата; 

− Подготовка на иницијативи за решавање на одделни 
прашања и проблеми од делокруг на одделението со 
кое раководи и други материјали; или 

3. Заменување или помагање на непосредно 
претпоставениот раководен административен службеник.     

Посебни работни задачи и обврски: 
− Соработува со другите раководни административни 

службеници од институцијата и со раководни 
административни службеници на соодветно ниво од 
други органи, за прашања од делокруг на одделението 
со кое раководи; 

− Учествува во работата на работните тела на 
Универзитетот, кога за тоа е овластен од непосредно 
претпоставениот раководен административен 
службеник или генералниот секретар; 

− Во случај на отсуство или спреченост на непосредно 
претпоставениот административен службеник го 
заменува истиот врз основа на овластување од 
непосредно претпоставениот раководен 
административен службеник, генералниот секретар 
или Ректорот;  

− Врши и други работи утврдени со овој акт за 
систематизација на работните места на институцијата. 

 
3. Сектор за општи и правни работи 
3.2. Кабинет на ректор 
 
Реден број  9 
Шифра ОБН 01 02 Б04 017 
Ниво Б4 
Звање  Раководител на кабинет 
Назив на работно место Раководител на кабинет на Ректор 
Број на извршители 1 (еден) 
Одговара пред Раководител на Сектор за општи и правни работи  
Вид на образование Факултет од научното поле: Графичко инженерство 

Ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка 
на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според 
ЕКТС или завршен VII/1 степен 

Други посебни услови  
Работни цели Ефикасно, ефективно и квалитетно раководење, 

советување, давање насоки или помагање при 
раководењето со Универзитетот или организационите 
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единици во рамките на институцијата. 
Работни задачи и обврски Главни работни задачи и обврски: 

1. Давање на совети на непосредно претпоставениот 
раководен административен службеник за прашања од 
неговиот делокруг на работа и поддршка на неговата 
работа; 
2. Раководење со кабинетот, што опфаќа: 
− Организирање, насочување и координација на 

работата на кабинетот; 
− Вршење на непосредна контрола и надзор над 

извршувањето на работите; 
− Распоредување на работите и задачите на 

подредените вработени во кабинетот; 
− Давање стручна помош, совети и вршење на 

менторство на останатите административни 
службеници вработени во кабинетот; 

− Грижа за стручното усовршување и работната 
дисциплина на вработените во кабинетот; 

− Оценување на раководни административни 
службеници од непосредно пониското ниво, а по 
потреба и на други административни службеници кои 
се вработени во кабинетот; 

− Учество во оценување на административни 
службеници во својата институција и на 
административни службеници во други институции; 

− Подготовка на предлог - план за работа на 
одделението со кое раководи; 

− Подготовка на извештаи за напредокот во 
спроведувањето на програмата за работа на кабинетот 
со кој раководи; 

− Подготовка на предлози за политики по начелни 
прашања од надлежност на кабинетот; 

− Подготовка на мислења и анализи за прашања 
поврзани со одредени политики и со остварувањето 
на програмата за работа на институцијата; 

− Подготовка на иницијативи за решавање на одделни 
прашања и проблеми од делокруг на кабинетот со кој 
раководи и други материјали; или 

3. Заменување или помагање на непосредно 
претпоставениот раководен административен службеник.     

Посебни работни задачи и обврски: 
− Соработува со другите раководни административни 

службеници од институцијата и со раководни 
административни службеници на соодветно ниво од 
други органи, за прашања од делокруг на кабинетот 
со кој раководи; 

− Учествува во работата на работните тела на 
Универзитетот, кога за тоа е овластен од непосредно 
претпоставениот раководен административен 
службеник, генералниот секретар или Ректорот; 

− Во случај на отсуство или спреченост на непосредно 
претпоставениот административен службеник го 
заменува истиот врз основа на овластување од 
непосредно претпоставениот раководен 
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административен службеник, генералниот секретар 
или Ректорот;  

− Врши и други работи утврдени со овој акт за 
систематизација на работните места на институцијата. 

 
3. Сектор за општи и правни работи 
3.3. Одделение за издавачка дејност, култура и спорт 
 
Реден број  10 
Шифра ОБН 01 02 Б04 010 
Ниво Б4 
Звање  Раководител на Одделение 
Назив на работно место Раководител на Одделение за издавачка дејност, 

култура и спорт 
Број на извршители 1 (еден) 
Одговара пред Раководител на Сектор за општи и правни работи  
Вид на образование Факултет од научното поле: Наука за книжевноста 

Ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка 
на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според 
ЕКТС или завршен VII/1 степен 

Други посебни услови  
Работни цели Ефикасно, ефективно и квалитетно раководење, 

советување, давање насоки или помагање при 
раководењето со Универзитетот или организационите 
единици во рамките на институцијата. 

Работни задачи и обврски Главни работни задачи и обврски: 
1. Давање на совети на непосредно претпоставениот 
раководен административен службеник за прашања од 
неговиот делокруг на работа и поддршка на неговата 
работа; 
2. Раководење со одделението, што опфаќа: 
− Организирање, насочување и координација на 

работата на одделението; 
− Вршење на непосредна контрола и надзор над 

извршувањето на работите; 
− Распоредување на работите и задачите на 

подредените вработени во одделението; 
− Давање стручна помош, совети и вршење на 

менторство на останатите административни 
службеници вработени во одделението; 

− Грижа за стручното усовршување и работната 
дисциплина на вработените во одделението; 

− Оценување на раководни административни 
службеници од непосредно пониското ниво, а по 
потреба и на други административни службеници кои 
се вработени во одделението; 

− Учество во оценување на административни 
службеници во својата институција и на 
административни службеници во други институции; 

− Подготовка на предлог - план за работа на 
одделението со кое раководи; 

− Подготовка на извештаи за напредокот во 
спроведувањето на програмата за работа на 
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одделението со кое раководи; 
− Подготовка на предлози за политики по начелни 

прашања од надлежност на одделението; 
− Подготовка на мислења и анализи за прашања 

поврзани со одредени политики и со остварувањето 
на програмата за работа на институцијата; 

− Подготовка на иницијативи за решавање на одделни 
прашања и проблеми од делокруг на одделението со 
кое раководи и други материјали; или 

3. Заменување или помагање на непосредно 
претпоставениот раководен административен службеник.     

Посебни работни задачи и обврски: 
− Соработува со другите раководни административни 

службеници од институцијата и со раководни 
административни службеници на соодветно ниво од 
други органи, за прашања од делокруг на одделението 
со кое раководи; 

− Учествува во работата на работните тела на 
Универзитетот, кога за тоа е овластен од непосредно 
претпоставениот раководен административен 
службеник или генералниот секретар; 

− Во случај на отсуство или спреченост на непосредно 
претпоставениот административен службеник го 
заменува истиот врз основа на овластување од 
непосредно претпоставениот раководен 
административен службеник, генералниот секретар 
или Ректорот;  

− Врши и други работи утврдени со овој акт за 
систематизација на работните места на институцијата. 

 
3. Сектор за општи и правни работи 
3.4. Одделение за радио, ТВ и веб 
 
Реден број  11 
Шифра ОБН 01 02 Б04 024 
Ниво Б4 
Звање  Раководител на Одделение 
Назив на работно место Раководител на Одделение за радио, ТВ и web 
Број на извршители 1 (еден) 
Одговара пред Раководител на Сектор за општи и правни работи  
Вид на образование Факултет од научното поле: Политички науки 

Ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка 
на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според 
ЕКТС или завршен VII/1 степен 

Други посебни услови  
Работни цели Ефикасно, ефективно и квалитетно раководење, 

советување, давање насоки или помагање при 
раководењето со Универзитетот или организационите 
единици во рамките на институцијата. 

Работни задачи и обврски 
 

Главни работни задачи и обврски: 
1. Давање на совети на непосредно претпоставениот 
раководен административен службеник за прашања од 
неговиот делокруг на работа и поддршка на неговата 
работа; 
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2. Раководење со одделението, што опфаќа: 
− Организирање, насочување и координација на 

работата на одделението; 
− Вршење на непосредна контрола и надзор над 

извршувањето на работите; 
− Распоредување на работите и задачите на 

подредените вработени во одделението; 
− Давање стручна помош, совети и вршење на 

менторство на останатите административни 
службеници вработени во одделението; 

− Грижа за стручното усовршување и работната 
дисциплина на вработените во одделението; 

− Оценување на раководни административни 
службеници од непосредно пониското ниво, а по 
потреба и на други административни службеници кои 
се вработени во одделението; 

− Учество во оценување на административни 
службеници во својата институција и на 
административни службеници во други институции; 

− Подготовка на предлог - план за работа на 
одделението со кое раководи; 

− Подготовка на извештаи за напредокот во 
спроведувањето на програмата за работа на 
одделението со кое раководи; 

− Подготовка на предлози за политики по начелни 
прашања од надлежност на одделението; 

− Подготовка на мислења и анализи за прашања 
поврзани со одредени политики и со остварувањето 
на програмата за работа на институцијата; 

− Подготовка на иницијативи за решавање на одделни 
прашања и проблеми од делокруг на одделението со 
кое раководи и други материјали; или 

3. Заменување или помагање на непосредно 
претпоставениот раководен административен службеник.     

Посебни работни задачи и обврски: 
− Соработува со другите раководни административни 

службеници од институцијата и со раководни 
административни службеници на соодветно ниво од 
други органи, за прашања од делокруг на одделението 
со кое раководи; 

− Учествува во работата на работните тела на 
Универзитетот, кога за тоа е овластен од непосредно 
претпоставениот раководен административен 
службеник или генералниот секретар; 

− Во случај на отсуство или спреченост на непосредно 
претпоставениот административен службеник го 
заменува истиот врз основа на овластување од 
непосредно претпоставениот раководен 
административен службеник, генералниот секретар 
или Ректорот;  

− Врши и други работи утврдени со овој акт за 
систематизација на работните места на институцијата. 

Специфични работни задачи и обврски: 
− Ги организира контактите  со јавноста 
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− Ја информира јавноста за работата на Универзитетот 
− Учествува во организацијата и подготовката на прес-

конференциите, брифизите, настапите и интервјуата со 
новинарите на Ректорот и проректорите 

− Го подготвува весникот на УКЛО „Универзитетскиот 
глас“ 

− Учество во изготвување на програми, сценарија и 
синопсиси за одбележување на празници 

− За потребите на УКЛО се вклучува и како конференсие 
− Остварува контакти со студентите на УКЛО вклучени 

во разни активности 
− Присуствува на седниците на Ректорската управа, 

Сенатот, Комисијата за нормативна дејност, 
Комисијата за самоевалуација, Комисиите за најдобар 
есеј, Комисијата за истражувачки труд и изготвува 
соодветни Записници 

− Изготвува и го следи текот на реализацијата на 
конкурсот за најдобар истражувачки труд и есеј 

− Го организира и го следи учеството на студентите на 
УКЛО во рамките на манифестацијата Ден на Европа 

− Го реализија-имплементира Проектот на Владата на РМ 
„Граѓански дневник на УКЛО“ 

− Доставува одговори по барани информации согласно 
Законот за слободен пристап до информации од јавен 
карактер, како службено лице 

− Остварува писмена и усна комуникација со медиумите 
во однос на активностите на органите на Универзитетот 

− Врши и други работни задачи зададени од 
претпоставените. 

 
5. Центар за кариера, алумни и доживотно учење 
 
Реден број  12 
Шифра ОБН 01 02 Б04 030 
Ниво Б4 
Звање  Раководител на Центар 
Назив на работно место Раководител на Центар за кариера, алумни и 

доживотно учење 
Број на извршители 1 (еден) 
Одговара пред Генерален секретар 
Вид на образование Факултет од следниве научни полиња: Економски науки 

 
Ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка 
на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според 
ЕКТС или завршен VII/1 степен 

Други посебни услови  
Работни цели Ефикасно, ефективно и квалитетно раководење, 

советување, давање насоки или помагање при 
раководењето со Универзитетот или организационите 
единици во рамките на институцијата. 

Работни задачи и обврски Главни работни задачи и обврски: 
1. Давање на совети на непосредно претпоставениот 
раководен административен службеник за прашања од 

42 
 



неговиот делокруг на работа и поддршка на неговата 
работа; 
2. Раководење со центарот, што опфаќа: 
− Организирање, насочување и координација на 

работата на центарот; 
− Вршење на непосредна контрола и надзор над 

извршувањето на работите; 
− Распоредување на работите и задачите на 

подредените вработени во центарот; 
− Давање стручна помош, совети и вршење на 

менторство на останатите административни 
службеници вработени во центарот; 

− Грижа за стручното усовршување и работната 
дисциплина на вработените во центарот; 

− Оценување на раководни административни 
службеници од непосредно пониското ниво, а по 
потреба и на други административни службеници кои 
се вработени во центарот; 

− Учество во оценување на административни 
службеници во својата институција и на 
административни службеници во други институции; 

− Подготовка на предлог - план за работа на центарот со 
кој раководи; 

− Подготовка на извештаи за напредокот во 
спроведувањето на програмата за работа на центарот 
со кој раководи; 

− Подготовка на предлози за политики по начелни 
прашања од надлежност на центарот; 

− Подготовка на мислења и анализи за прашања 
поврзани со одредени политики и со остварувањето 
на програмата за работа на институцијата; 

− Подготовка на иницијативи за решавање на одделни 
прашања и проблеми од делокруг на центарот со кој 
раководи и други материјали; или 

3. Заменување или помагање на непосредно 
претпоставениот раководен административен службеник.     

Посебни работни задачи и обврски: 
− Соработува со другите раководни административни 

службеници од институцијата и со раководни 
административни службеници на соодветно ниво од 
други органи, за прашања од делокруг на одделението 
со кое раководи; 

− Учествува во работата на работните тела на 
Универзитетот, кога за тоа е овластен од генералниот 
секретар; 

− Во случај на отсуство или спреченост на непосредно 
претпоставениот административен службеник го 
заменува истиот врз основа на овластување од 
генералниот секретар или Ректорот;  

− Врши и други работи утврдени со овој акт за 
систематизација на работните места на институцијата. 
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1. Сектор за настава, наука и меѓународна соработка 
1.1. Одделение за настава и наука 
 
Реден број  13 
Шифра ОБН 01 02 В01 004 
Ниво В1 
Звање  Советник 
Назив на работно место Советник за настава и наука 
Број на извршители 1 (еден) 
Одговара пред Раководител на Одделение за настава и наука 
Вид на образование Факултет од научното поле: Образование/Туризам и 

угостителство 
Ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка 
на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според 
ЕКТС или завршен VII/1 степен 

Други посебни услови  

Работни цели Eфикасно, ефективно, квалитетно извршување на работни 
задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за 
работа на Универзитетот и задачи од делокругот на 
соодветното одделение и сектор. 

Работни задачи и обврски 
 
 

Главни работни задачи и обврски: 
− Врши административни работи од надлежност на 

соодветното одделение; 
− Ги следи и применува прописите од областа во која 

што работи; 
− Учествува во оценувањето на административни 

службеници во својата институција и на 
административни службеници во други институции и 

− Врши и други работи утврдени со овој акт за 
систематизација на работните места на институцијата. 

Посебни работни задачи и обврски: 
− Самостојно врши најсложени стручно - 

административни, нормативно - правни, извршни, 
статистички, административно - надзорни, 
информатички, кадровски, материјални, финансиски, 
промотивно-информативни и други работи од 
административна природа; 

− Подготвува материјали и документи кои содржат: 
предлози на нацрти на законски и подзаконски акти и 
други прописи и акти, стручни анализи на прашања кои 
се од значење за примената на законодавството од 
областа која ја покрива, стручни анализи, информации 
и други материјали за работни тела, предлози за планот 
за работа на соодветното одделение и сектор и извештај 
за напредокот во спроведувањето на неговата работа; и 

− Дава стручна помош, совети и врши менторство на 
административните службеници од пониските нивоа. 

Специфични работни задачи и обврски: 
− Подготвува работни материјали за состаноците на 

Комисијата за настава и наука и Советот на докторски 
студии на Универзитетот 

− Присуствува на состаноци на Комисија за настава и 
наука и Совет на докторски студии 

− Прегледува пристигнати работни материјали од 
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единиците на Универзитетот (Предлог-Одлуки, 
Елаборати за прв, втор и трет циклус студии, Елаборати 
за студии за доусовршување, Предлози, Милења и др.) 

− Проверува и подготвува годишни извештаи за 
наставно-образовната дејност на Универзитетот 

− Проверува и подготвува Предлог-Конкурси и Конкурси 
за запишување студенти на прв, втор и трет циклус 
студии и Дополнувања на Конкурсите 

− Проверува и подготвува извештаи за пријавени и 
запишани студенти во текот на уписните рокови 

− Проверува и доставува извештаи за пријавени и 
запишани студенти во текот на уписните рокови до 
раководството на Универзитетот и Министерството за 
образование и наука 

− Учествува во креирањето промотивни материјали и 
промотивни активности за образовната понуда на 
Универзитетот  

− Дава стручна помош, совети, предлози и мислења во 
врска со остварувањето на уписната политика на 
Универзитетот 

− Соработува по хоризонтална и вертикална линија со 
вработените во Секторот за настава, наука и 
меѓународна соработка, како и со вработените од 
другите сектори во Ректоратот 

− Присуствува на состаноци на Комисијата за 
самоевалуација на Универзитетот 

− Подготвува работни материјали за состаноците на 
Комисијата за самоевалуација на Универзитетот и ја 
администрира работата на состаноците 

− Административно ја координира постапката за 
самоевалуација на Универзитетот 

− Административно ја координира постапката за 
студентска анкета на Универзитетот 

− Административно ја координира постапката за 
надворешна евалуација на Универзитетот 

− Административно ја координира постапката за 
внатрешен квалитет на Универзитетот 

− Остварува комуникација (директна, писмена, 
електронска) со соодветните административни 
службеници, даватели на услуги и помошно-технички 
лица вработени и/или ангажирани на единиците на 
Универзитетот, во врска со непречената реализација на 
работните задачи и обврски 

− Остварува комуникација (директна, писмена, 
електронска) со соодветните административни 
службеници, даватели на услуги и помошно-технички 
лица вработени и/или ангажирани на други јавни, 
приватни и останати високообразовни институции во 
земјата и странство, во врска со непречената 
реализација на работните задачи и обврски 

− Врши и други работи што се во доменот на 
администрирањето на наставно-образовната и научната 
дејност на Универзитетот  

− Врши и други работни задачи зададени од 

45 
 



претпоставените. 
 
1. Сектор за настава, наука и меѓународна соработка 
1.1. Одделение за настава и наука 
 
Реден број  14 
Шифра ОБН 01 02 В01 004 
Ниво В1 
Звање  Советник 
Назив на работно место Советник за настава и наука 
Број на извршители 1 (еден) 
Одговара пред Раководител на Одделение за настава и наука 
Вид на образование Факултет од научното поле: Образование 

Ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка 
на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според 
ЕКТС или завршен VII/1 степен. 

Други посебни услови  
Работни цели  Eфикасно, ефективно, квалитетно извршување на работни 

задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за 
работа на Универзитетот и задачи од делокругот на 
соодветното одделение и сектор. 

Работни задачи и обврски Главни работни задачи и обврски: 
− Врши административни работи од надлежност на 

соодветното одделение; 
− Ги следи и применува прописите од областа во која 

што работи; 
− Учествува во оценувањето на административни 

службеници во својата институција и на 
административни службеници во други институции и 

− Врши и други работи утврдени со овој акт за 
систематизација на работните места на институцијата. 

Посебни работни задачи и обврски: 
− Самостојно врши најсложени стручно - 

административни, нормативно - правни, извршни, 
статистички, административно - надзорни, 
информатички, кадровски, материјални, финансиски, 
промотивно-информативни и други работи од 
административна природа; 

− Подготвува материјали и документи кои содржат: 
предлози на нацрти на законски и подзаконски акти и 
други прописи и акти, стручни анализи на прашања кои 
се од значење за примената на законодавството од 
областа која ја покрива, стручни анализи, информации 
и други материјали за работни тела, предлози за планот 
за работа на соодветното одделение и сектор и извештај 
за напредокот во спроведувањето на неговата работа; и 

− Дава стручна помош, совети и врши менторство на 
административните службеници од пониските нивоа. 

Специфични работни задачи и обврски: 
− Присуствува на состаноци на Комисија за настава и 

наука и Совет на докторски студии 
− Подготвува работни материјали за состаноците на 

Советот на докторски студии на Универзитетот 
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− Подготвува годишни извештаи за научно - 
истражувачката дејност на Универзитетот 

− Проверува и подготвува Предлог-Конкурси и Конкурси 
за запишување студенти на трет циклус студии и 
Дополнувања на Конкурсите 

− Води писмена евиденција за добиените Решенија за 
акредитации на студиските програми за докторски и 
трет циклус студии, изготвува табеларни прегледи и ги 
доставува до претпоставените 

− Води писмена евиденција за добиените Решенија за 
почеток со работа за студиските програми на докторски 
и трет циклус студии, изготвува табеларни прегледи и 
ги доставува до претпоставените 

− Го следи пријавањето и запишувањето студенти на трет 
циклус студии во текот на уписните рокови и доставува 
извештај за истото до раководството на Универзитетот 
и Министерството за образование и наука 

− Спроведува целокупна техничка постапка по 
процедурата за промоција на доктори на науки на 
Универзитетот (издавање на дипломи и дупликат 
дипломи за дипломираните студенти на докторски и 
трет циклус студии и нивно евидентирање во Главните 
книги на доктори на науки/дипломирани студенти на 
трет циклус студии) 

− Врши техничка поддршка во делот на заверката на 
додаток на дипломите за трет циклус студии доставени 
од единиците на Универзитетот и нивно евидентирање 
во Главната книга на дипломирани студенти на трет 
циклус студии 

− Дава стручна помош, совети, предлози и мислења при 
подготвувањето на четиригодишната и годишните 
програми за развој на научно – истражувачката дејност 
на Универзитетот 

− Разгледува и прегледува четиригодишни и годишни 
програми за развој на научно – истражувачката дејност, 
подготвени од страна на единиците на Универзитетот 

− Извршува админстративни работи поврзани со 
подготвување на проектните апликации за време на 
отворените повици објавени во рамки на европските 
програми и програмите на Владата на РМ, како и во 
текот на реализацијата на одобрените научно – 
истражувачки проекти 

− Дисеминира информации од доменот на науката до 
мрежата на контакт лица за развој на научно – 
истражувачката дејност во единиците и придружните 
членки на УКЛО   

− Остварува комуникација и соработка со Центрите за 
научно-истражувачка работа на Универзитетот 

− Учествува во организирањето и ко-организирањето на 
настани за промовирање на научно – истражувачката 
работа во рамките на Универзитетот (научни 
конференции, конгреси, форуми, семинари, промоција 
на доктори на наука, „Денови на наука” и сл.) 

− Врши и други работи што се во доменот на 
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администрирањето на наставно-образовната и научната 
дејност на Универзитетот 

− Врши и други работни задачи зададени од 
претпоставените. 

 
1. Сектор за настава, наука и меѓународна соработка 
1.2. Одделение за меѓународна соработка 
 
Реден број  15 
Шифра ОБН 01 02 В01 003 
Ниво В1 
Звање  Советник 
Назив на работно место Советник за меѓународна соработка 
Број на извршители 2 (два) 
Одговара пред Раководител на Сектор за настава, наука и меѓународна 

соработка 
Вид на образование Факултет од научното поле: Наука за книжевноста  

Ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка 
на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според 
ЕКТС или завршен VII/1 степен. 

Други посебни услови  
Работни цели Eфикасно, ефективно, квалитетно извршување на работни 

задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за 
работа на Универзитетот и задачи од делокругот на 
соодветното одделение и сектор. 

Работни задачи и обврски 
 
 

Главни работни задачи и обврски: 
− Врши административни работи од надлежност на 

соодветното одделение; 
− Ги следи и применува прописите од областа во која 

што работи; 
− Учествува во оценувањето на административни 

службеници во својата институција и на 
административни службеници во други институции и 

− Врши и други работи утврдени со овој акт за 
систематизација на работните места на институцијата. 

Посебни работни задачи и обврски: 
− Самостојно врши најсложени стручно - 

административни, нормативно - правни, извршни, 
статистички, административно - надзорни, 
информатички, кадровски, материјални, финансиски, 
промотивно-информативни и други работи од 
административна природа; 

− Подготвува материјали и документи кои содржат: 
предлози на нацрти на законски и подзаконски акти и 
други прописи и акти, стручни анализи на прашања кои 
се од значење за примената на законодавството од 
областа која ја покрива, стручни анализи, информации 
и други материјали за работни тела, предлози за планот 
за работа на соодветното одделение и сектор и извештај 
за напредокот во спроведувањето на неговата работа; и 

− Дава стручна помош, совети и врши менторство на 
административните службеници од пониските нивоа. 

Специфични работни задачи и обврски: 
− Присуствува на состаноци на Комисијата за соработка 
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со универзитетите во земјата и странство 
− Подготвува работни материјали за состаноците на 

Комисијата за соработка со универзитетите во земјата и 
странство 

− Подготвува годишни извештаи за меѓународната 
активност на Универзитетот 

− Учествува во подготовката на документи поврзани со 
пријавувањето за упис во прва година на студенти со 
странско образование и странско државјанство 

− Учествува во подготовка на документи за учество на 
студенти и академски кадри во меѓународна мобилност 
и во подготовка на извештаи за реализиранитге 
мобилности 

− Учествува во подготовката на постапката за 
доделување почесни титули 

− Дава стручна помош, совети, предлози и мислења во 
врска со меѓународната соработка на Универзитетот 

− Учествува во креирањето промотивни материјали и 
промотивни активности за образовната понуда на 
Универзитетот   

− Соработува по хоризонтална и вертикална линија со 
вработените во Секторот за настава, наука и 
меѓународна соработка, како и со вработените од 
другите сектори во Ректоратот 

− Остварува комуникација (директна, писмена, 
електронска) со соодветните административни 
службеници, даватели на услуги и помошно-технички 
лица вработени и/или ангажирани на единиците на 
Универзитетот, во врска со непречената реализација на 
работните задачи и обврски 

− Остварува комуникација (директна, писмена, 
електронска) со соодветните административни 
службеници, даватели на услуги и помошно-технички 
лица вработени и/или ангажирани на други јавни, 
приватни и останати високообразовни институции во 
земјата и странство, во врска со непречената 
реализација на работните задачи и обврски 

− Врши и други работни задачи зададени од 
претпоставените. 

 
2. Сектор за финансии, сметководство, инвестиции и развој 
2.1. Одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење 
 
Реден број  16 
Шифра ОБН 01 02 В01 011 
Ниво В1 
Звање  Советник  
Назив на работно место Советник за финансиско, сметководствено и 

материјално работење и одговорен сметководител 
Број на извршители 1 (еден) 
Одговара пред Раководител на Одделение за финансиско, сметководствено 

и материјално работење  
Вид на образование Факултет од научното поле: Економски науки 
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Ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка 
на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според 
ЕКТС или завршен VII/1 степен. 

Други посебни услови  
Работни цели Eфикасно, ефективно, квалитетно извршување на работни 

задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за 
работа на Универзитетот и задачи од делокругот на 
соодветното одделение и сектор. 

Работни задачи и обврски Главни работни задачи и обврски: 
− Врши административни работи од надлежност на 

соодветното одделение; 
− Ги следи и применува прописите од областа во која 

што работи; 
− Учествува во оценувањето на административни 

службеници во својата институција и на 
административни службеници во други институции и 

− Врши и други работи утврдени со овој акт за 
систематизација на работните места на институцијата. 

Посебни работни задачи и обврски: 
− Самостојно врши најсложени стручно - 

административни, нормативно - правни, извршни, 
статистички, административно - надзорни, 
информатички, кадровски, материјални, финансиски, 
промотивно-информативни и други работи од 
административна природа; 

− Подготвува материјали и документи кои содржат: 
предлози на нацрти на законски и подзаконски акти и 
други прописи и акти, стручни анализи на прашања кои 
се од значење за примената на законодавството од 
областа која ја покрива, стручни анализи, информации 
и други материјали за работни тела, предлози за планот 
за работа на соодветното одделение и сектор и извештај 
за напредокот во спроведувањето на неговата работа; и 

− Дава стручна помош, совети и врши менторство на 
административните службеници од пониските нивоа. 

Специфични работни задачи и обврски: 
− Врши пресметка на плата и изработка на Ф1 образец за 

плата за вработените во Централната стручна и 
административна служба -  Ректорат и врши соодветно 
книжење. Изработува и доставува МПИН образец за 
плата до Управа за јавни приходи 

− Врши прием на Ф1 обрасци за плата од единиците на 
Универзитетот и изработува консолидиран Ф1 образец 
за плата за Универзитетот и единиците во негов состав 

− Проверува исправност и веродостојност на пристигнати 
фактури во Централната стручна и административна 
служба -  Ректорат 

− Врши соодветни книжења на настанати финансиски 
промени по изводи за сметките на Централната стручна 
и административна служба -  Ректорат 

− Врши проверка на документи и прегледи изработени од 
страна на сметководителот и советникот  

− Врши евиденција за настанатите промени од 
службената ВИСА картица и книжење на изводите од 

50 
 



истата 
− Подготвува месечни пресметки за аконтација на данок 

на добивка, врши пресметка на годишена данок на 
добивка, електронски ги доставува до Управа за јавни 
приходи и врши книжење на истите 

− Подготвува и пресметува Данок на додадена вредност, 
електронски го доставува до Управа за јавни приходи и 
ги врши соодветните книжења 

− Изработува завршни сметки со финансиско 
образложение за сметките на Централната стручна и 
административна служба -  Ректорат 

− Изработува пресметки и анализи врз основа на 
сметководствени податоци по барање на раководството 
на Универзитетот 

− Изработува прегледи по доставени пресметки за 10% од 
приходите на единиците, извршени уплати од 
единиците по сметки и вкупно, како и нкижење на 
истите 

− Присуствува на состаноци на Комисијата за 
материјално – финансиски прашања и инвестиции и 
изработува Записници 

− Остварува секојдневни консултации и усогласувања со 
раководителот на Секторот за економско-финансиски 
работи, сметководителот и советникот, а соработува и 
со вработените од другите сектори во Централната 
стручна и административна служба -  Ректорат 

− Остварува комуникација (телефонски, писмена и 
електронска) со одговорните сметководители на 
единиците на Универзитетот и со останатите 
административни службеници за непречена реализација 
на работните задачи и обврски, како и со МОН и други 
јавни и приватни институции во склоп на 
надлежностите 

− Врши и други работни задачи зададени од 
претпоставените. 

 
2. Сектор за финансии, сметководство, инвестиции и развој 
2.1. Одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење 
 
Реден број  17 
Шифра ОБН 01 02 В01 011 
Ниво В1 
Звање  Советник 
Назив на работно место Советник за финансиско, сметководствено и 

материјално работење 
Број на извршители 1 (еден) 
Одговара пред Раководител на Одделение за финансиско, сметководствено 

и материјално работење 
Вид на образование Факултет од научното поле: Економски науки 

Ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка 
на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според 
ЕКТС или завршен VII/1 степен. 

Други посебни услови  
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Работни цели Eфикасно, ефективно, квалитетно извршување на работни 
задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за 
работа на Универзитетот и задачи од делокругот на 
соодветното одделение и сектор. 

Работни задачи и обврски 
 

Главни работни задачи и обврски: 
− Врши административни работи од надлежност на 

соодветното одделение; 
− Ги следи и применува прописите од областа во која 

што работи; 
− Учествува во оценувањето на административни 

службеници во својата институција и на 
административни службеници во други институции и 

− Врши и други работи утврдени со овој акт за 
систематизација на работните места на институцијата. 

Посебни работни задачи и обврски: 
− Самостојно врши најсложени стручно - 

административни, нормативно - правни, извршни, 
статистички, административно - надзорни, 
информатички, кадровски, материјални, финансиски, 
промотивно-информативни и други работи од 
административна природа; 

− Подготвува материјали и документи кои содржат: 
предлози на нацрти на законски и подзаконски акти и 
други прописи и акти, стручни анализи на прашања кои 
се од значење за примената на законодавството од 
областа која ја покрива, стручни анализи, информации 
и други материјали за работни тела, предлози за планот 
за работа на соодветното одделение и сектор и извештај 
за напредокот во спроведувањето на неговата работа; и 

− Дава стручна помош, совети и врши менторство на 
административните службеници од пониските нивоа. 

Специфични работни задачи и обврски: 
− Прием на буџетски проекции за сметките на единиците 

на Универзитетот, обработка на податоците за 
Стручната и административна служба на 
Универзитетот – Ректорат и изработка на буџетски 
проекции за сметките на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола и единиците во негов состав 

− Прием на финансиски планови од единиците на 
Универзитетот, обработка на податоците за Стручната 
и административна служба на Универзитетот – 
Ректорат и изработка на Годишен финансиски план 
како и квартални финансиски планови за сметките на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и 
единиците во негов состав 

− Прием на податоци за состојба по извод на сметките на 
единиците на Универзитетот, обработка на податоците 
за состојба по извод за сметките на Стручната и 
административна служба на Универзитетот – Ректорат 
и анализа на моменталната состојба по извод на 
сметките на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 
Битола и единиците во негов состав, врз основа на која 
се изработуваат соодветни Барања за прекнижување, 
Барања за проширување и Барања за распоред на 
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сметките на Универзитетот, до Министерството за 
образование и наука 

− Прием на податоци за утврдување на дејноста од 
единиците на Универзитетот, обработка на податоците 
за Стручната и административна служба на 
Универзитетот – Ректорат и изработка на збирни 
прегледи за утврдување на дејноста на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“ – Битола и единиците во 
негов состав со состојба за месец Октомври, врз основа 
на кои Министерството за образование и наука 
утврдува нови бруто плати за Универзитетот 

− Комуникација со соодветните административни 
службеници на единиците во состав на Универзитетот, 
со цел остварување непречена реализација на 
работните задачи и обврски 

− Изработка на писмени дописи за препраќање на дописи 
од единиците во состав на Универзитетот до 
Министерството за образование и наука и изработка на 
писмени дописи за потребите на Централната стручна и 
административна служба на Универзитетот – Ректорат 
(барање за продолжување на финансирање на работно 
место, барање за отпремнина за пензија, барање за 
солидарна исплата и барање за нова бруто плата ) 

− Прием на завршните сметки од единиците на 
Универзитетот и Централната стручната и 
административна служба на Универзитетот – Ректорат 
и изработка на консолидирани Завршни сметки за  
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и 
единиците во негов состав 

− Прием на извештаи за внатрешна распределба од 
единиците на Универзитетот и изработка на 
консолидиран Извештај за внатрешна распределба за  
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и 
единиците во негов состав 

− Соработка со пописната комисија во однос на 
електронската обработка на пописот – пресметка на 
амортизација и ревалоризација на постојниот инвентар 
и внесување на вредноста на новонабавениот инвентар 
врз основа констатирана состојба од пописната 
комисија и претходно добиени фактури 

− Евиденција на задршки од плата за вработените во 
Централната стручната и административна служба на 
Универзитетот – Ректорат и изработка на месечен 
преглед за задршки од плата 

− Прием на преглед – пресметки по основ на 10% од 
приходи од единиците на Универзитетот, анализа на 
добиените податоци и  уплатите на единиците на 
изводите на сметките на Централната стручната и 
административна служба на Универзитетот – Ректорат 
и изработка на прегледи за неплатен долг на единиците 
кон Универзитетот по основ на 10% од приходи што ги 
издвојуваат единиците за остварување на 
функционирањето, развојот и интеграцијата на 
Универзитетот 
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− Евиденција на побарувањата по основ на фактури за 
обрасци, дипломи, закуп на простор и закупени 
термини во спортската сала на Универзитетот, врз 
основа на излезните фактури и извршените уплати на 
изводите на сметките на Централната стручната и 
административна служба на Универзитетот – Ректорат 
и изработка на прегледи за побарувања на Централната 
стручната и административна служба на Универзитетот 
– Ректорат по основ на овие фактури 

− Изработка на преглед – пресметки врз основа на 
Одлуки на телата на Универзитетот за исплата на 
лицата кои се членови на Сенатот, Ректорската управа 
и Комисиите кои финцкионираат во рамките на 
Универзитетот 

− Изработка на пресметки за персонален данок, како и 
годишен преглед на исплати по лица за кои се плаќа 
персонален данок и изработка на годишните Потврди 
за персонален данок по лице 

− Изработка на дневни прегледи за состојбата на 
сметките на стручната и административна служба на 
Универзитетот – Ректорат, врз основа на дневните 
изводи од сметките, налозите однесени во Трезор и 
неплатените фактури 

− Изработка и достава на барања до Народна банка на РМ 
за пристигнати приливи од странство 

− Пополнување на обрасци за статистика за плати, 
вработени, трошоци за заштита на животна средина, 
структура на заработувачка 

− Врши и други работни задачи зададени од 
претпоставените. 

 
3. Сектор за општи и правни работи 
3.1. Одделение за општи и правни работи 
 
Реден број  18 
Шифра ОБН 01 02 В01 001 
Ниво В1 
Звање  Советник 
Назив на работно место Советник за општи и нормативно - правни работи 
Број на извршители 1 (еден) 
Одговара пред Раководител на Сектор за општи и правни работи 
Вид на образование Факултет од научното поле: Правни науки 

Нивото на квалификациите VI А според Македонската 
рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити 
според ЕКТС или завршен VII/1 степен. 

Други посебни услови  
Работни цели Eфикасно, ефективно, квалитетно извршување на работни 

задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за 
работа на Универзитетот и задачи од делокругот на 
соодветното одделение и сектор. 

Работни задачи и обврски Главни работни задачи и обврски: 
− Врши административни работи од надлежност на 

соодветното одделение; 
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− Ги следи и применува прописите од областа во која 
што работи; 

− Учествува во оценувањето на административни 
службеници во својата институција и на 
административни службеници во други институции и 

− Врши и други работи утврдени со овој акт за 
систематизација на работните места на институцијата. 

Посебни работни задачи и обврски: 
− Спроведува наједноставни рутински стручно - 

административни, нормативно - правни, извршни, 
статистички, административно - надзорни, 
информатички, кадровски, материјални, финансиски, 
промотивно - информативни и други работи од 
административна природа под надзор и контрола на 
непосредно претпоставениот раководен 
административен службеник и административните 
службеници во организационата единица од 
повисоките нивоа; и 

− Прибира информации и податоци заради подготовка на 
материјали и документи кои содржат: стручни анализи 
на прашања кои се од значење за примената на 
законодавството од областа која ја покрива, стручни 
анализи, информации и други материјали за работни 
тела, предлози за планот за работа на организационата 
единица и извештај за напредокот во спроведувањето 
на неговата работа. 

Специфични работни задачи и обврски: 
− Го следи делот на управувањето со човечките ресурси 

во институцијата 
− Обезбедува ефикасна примена на законите, прописите, 

правилата и постапките за управување со човечките 
ресурси во институцијата 

− Учестувува во постапките на вработување, 
унапредување и мобилност на административните 
службеници и другите вработени во институцијата 

− Ги организира и координира стручното усовршување и 
унапредувањето со учинокот на административните 
службеници и другите вработени во институцијата 

− Врши и други работи во врска со човечките ресурси во 
институцијата 

− Врши и други работни задачи зададени од 
претпоставените. 

 
3. Сектор за општи и правни работи 
3.2. Кабинет на Ректор 
 
Реден број  19 
Шифра ОБН 01 02 В01 037 
Ниво В1 
Звање  Советник  
Назив на работно место Советник во кабинетот на Ректорот 
Број на извршители 1 (еден) 
Одговара пред Раководител на кабинет на Ректор 
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Вид на образование Факултет од научното поле: Графичко инженерство 
Ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка 
на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според 
ЕКТС или завршен VII/1 степен. 

Други посебни услови  
Работни цели Eфикасно, ефективно, квалитетно извршување на работни 

задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за 
работа на Универзитетот и задачи од делокругот на 
соодветното одделение и сектор. 

Работни задачи и обврски 
 

Главни работни задачи и обврски: 
− Врши административни работи од надлежност на 

кабинетот; 
− Ги следи и применува прописите од областа во која 

што работи; 
− Учествува во оценувањето на административни 

службеници во својата институција и на 
административни службеници во други институции и 

− Врши и други работи утврдени со овој акт за 
систематизација на работните места на институцијата. 

Посебни работни задачи и обврски: 
− Самостојно врши најсложени стручно - 

административни, нормативно - правни, извршни, 
статистички, административно - надзорни, 
информатички, кадровски, материјални, финансиски, 
промотивно-информативни и други работи од 
административна природа; 

− Подготвува материјали и документи кои содржат: 
предлози на нацрти на законски и подзаконски акти и 
други прописи и акти, стручни анализи на прашања кои 
се од значење за примената на законодавството од 
областа која ја покрива, стручни анализи, информации 
и други материјали за работни тела, предлози за планот 
за работа на соодветното одделение и сектор и извештај 
за напредокот во спроведувањето на неговата работа; и 

− Дава стручна помош, совети и врши менторство на 
административните службеници од пониските нивоа. 

Специфични работни задачи и обврски: 
− Редовни контакти – закажување состаноци, телефонски 

разговори, организација – распоред на активности – 
дневни, неделни, месечни; дописи: протоколарни 
активности; коресподенција со странски претставници 
– амбасади (телефонска и писмена); странски 
универзитети; секојдневните ангажмани, контакти и 
организациски активности кои се однесуваат на 
работата во кабинетот на ректорот/отворање на  

− пристигнатата пошта , носење во архивата за 
заверување  и распределување по сектори, правење 
копии за ректор/проректори/, води евиденција и 
организира прием на странки кои закажале прием кај 
Ректорот и Проректорите  

− Регистрирање на конференции /Ректор,Проректори/, 
обезбедување хотелско сместување, авио билети 
/контактирање со туристичката агенција со која што 
Универзитетот има склучено договор на јавна набавка/, 
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соработка со сметководство и известување за 
електронското /или друго/ плаќање со службената 
картичка на Ректорот, како и предавање на копија од 
секој документ поврзан со патувањето/работната посета 
на Ректорот или Проректорите /покана за настанот како 
покритие, копија од потврдата за резервација на 
хотелот, копија од електронските авио билети 

− Активности поврзани со прославата на Универзитетот – 
проверка на потврдени гости, претставници на 
домашни и странски субјекти, потврда на сместувањето 
на гостите, проверка на сценариото – активности за 
време на одбележувањето и сценариото за централната 
прослава, протоколарен распоред на седење во салата, 
активности поврзани со промоцијата на почесен 
професор – сценарио, технички активности – папки, 
знамиња, цвеќе, покани 

− Дизајн, подготовка пред-печат и договарање 
/контактирање  за печатење на рекламен материјал за 
промоција на Универзитетот /саем, прослава, 
конференции, настани.. /со секторот на комерција и 
претпечатна подготовка на печатницата со која што 
Универзитетот има склучено договор на јавна набавка/ 

− Обезбедување подароци при патување на Ректорот или 
Проректорите /тендер/ 

− Помагање на канцеларијата за меѓународна соработка 
при организирање и договарање на термин на 
потпишувањето на договорите за соработка 

− Фотографирање на делегациите што доаѓаат во 
кабинетот на Ректорот, испраќање на фотографиите за 
постирање на веб страната на Универзитетот 

− Врши и други работни задачи зададени од 
претпоставените. 

 
3. Сектор за општи и правни работи 
3.3. Одделение за издавачка дејност, култура и спорт 
 
Реден број  20 
Шифра ОБН 01 02 В01 022 
Ниво В1 
Звање  Советник 
Назив на работно место Советник за издавачка дејност и култура 
Број на извршители 1 (еден) 
Одговара пред Раководител на Одделение за издавачка дејност, култура и 

спорт 
Вид на образование Факултети од следниве научни полиња: Наука за 

книжевноста / Кинезиологија 
Ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка 
на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според 
ЕКТС или завршен VII/1 степен. 

Други посебни услови  
Работни цели Eфикасно, ефективно, квалитетно извршување на работни 

задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за 
работа на Универзитетот и задачи од делокругот на 
соодветното одделение и сектор. 
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Работни задачи и обврски 
 

Главни работни задачи и обврски: 
− Врши административни работи од надлежност на 

соодветното одделение; 
− Ги следи и применува прописите од областа во која 

што работи; 
− Учествува во оценувањето на административни 

службеници во својата институција и на 
административни службеници во други институции и 

− Врши и други работи утврдени со овој акт за 
систематизација на работните места на институцијата. 

Посебни работни задачи и обврски: 
− Самостојно врши најсложени стручно - 

административни, нормативно - правни, извршни, 
статистички, административно - надзорни, 
информатички, кадровски, материјални, финансиски, 
промотивно-информативни и други работи од 
административна природа; 

− Подготвува материјали и документи кои содржат: 
предлози на нацрти на законски и подзаконски акти и 
други прописи и акти, стручни анализи на прашања кои 
се од значење за примената на законодавството од 
областа која ја покрива, стручни анализи, информации 
и други материјали за работни тела, предлози за планот 
за работа на соодветното одделение и сектор и извештај 
за напредокот во спроведувањето на неговата работа; и 

− Дава стручна помош, совети и врши менторство на 
административните службеници од пониските нивоа. 

Специфични работни задачи и обврски: 
− Присуствува на состаноци на Комисија за издавачка 

дејност 
− Подготвува и проверува работни материјали за 

состаноците на Комисијата за издавачка дејност 
− Разгледува и прегледува пристигнати работни 

материјали од единиците на Универзитетот (Предлог-
годишни планови за издавачка дејност, Извештаи за  
реализирана издавачка дејност и др.)  

− Подготвува, прегледува и доставува извештаи за 
реализирана издавачка дејност до раководството на 
Универзитетот и државните органи  

− Разгледува и прегледува пристигнати материјали од 
единиците на Универзитетот доставени за објавување 
во Билтенот на Универзитетот 

− Подготвува и прегледува материјали за објавување во 
Билтенот на Универзитетот 

− Врши подготовка за дистрибуција на Билтенот на 
Универзитетот 

− Подготвува материјали поврзани со повикот за 
објавување научни трудови во меѓународното научно 
списание Хоризонти 

− Разгледува и прегледува пристигнати научни трудови  
− Остварува комуникација (директна, писмена, 

електронска) со автори, рецензенти на научни трудови 
и членови на уредувачки одбор, како и со 
раководството на Универзитетот во врска со 
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рецензирањето на научни трудови 
− Го уредува научното списание  
− Остварува комуникација со печатница и одговорни 

лица за печатење на научното списание 
− Присуствува на настани и активности поврзани со 

издавачката дејност на Универзитетот 
− Учествува во креирањето промотивни материјали и 

промотивни активности  во врска со функционирањето 
на Универзитетот  

− Дава стручна помош, совети, предлози и мислења во 
врска со реализацијата на издавачката дејност на 
Универзитетот 

− Подготвува и прегледува материјали и содржини за 
електронската страница на Универзитетот 

− Соработува по хоризонтална и вертикална линија со 
вработените во Секторот за општи и правни работи, 
како и со вработените во другите сектори во Ректоратот 

− Остварува комуникација (директна, писмена, 
електронска) со соодветните административни 
службеници, даватели на услуги и помошно-технички 
лица вработени и/или ангажирани на други јавни, 
приватни и останати високообразовни институции во 
земјата и странство, во врска со непречената 
реализација на работните задачи и обврски 

− Врши и други работи што се во доменот на 
администрирањето на издавачката дејност на 
Универзитетот 

− Врши и други работни задачи зададени од 
претпоставените. 

 
3. Сектор за општи и правни работи 
3.4. Одделение за општи и правни работи 
 
Реден број  21 
Шифра ОБН 01 02 В01 035 
Ниво В1 
Звање  Главен и одговорен уредник 
Назив на работно место Главен и одговорен уредник на Универзитетско радио 
Број на извршители 1 (еден) 
Одговара пред Раководител на Одделение за радио, ТВ и web  
Вид на образование Факултет од научното поле: Политички науки  

Ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка 
на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според 
ЕКТС или завршен VII/1 степен. 

Други посебни услови  
Работни цели Eфикасно, ефективно, квалитетно извршување на работни 

задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за 
работа на Универзитетот и задачи од делокругот на 
соодветното одделение и сектор. 

Работни задачи и обврски 
 

Главни работни задачи и обврски: 
− Врши административни работи од надлежност на 

соодветното одделение; 
− Ги следи и применува прописите од областа во која 

што работи; 
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− Учествува во оценувањето на административни 
службеници во својата институција и на 
административни службеници во други институции и 

− Врши и други работи утврдени со овој акт за 
систематизација на работните места на институцијата. 

Посебни работни задачи и обврски: 
− Самостојно врши најсложени стручно - 

административни, нормативно - правни, извршни, 
статистички, административно - надзорни, 
информатички, кадровски, материјални, финансиски, 
промотивно-информативни и други работи од 
административна природа; 

− Подготвува материјали и документи кои содржат: 
предлози на нацрти на законски и подзаконски акти и 
други прописи и акти, стручни анализи на прашања кои 
се од значење за примената на законодавството од 
областа која ја покрива, стручни анализи, информации 
и други материјали за работни тела, предлози за планот 
за работа на соодветното одделение и сектор и извештај 
за напредокот во спроведувањето на неговата работа; и 

− Дава стручна помош, совети и врши менторство на 
административните службеници од пониските нивоа. 

Специфични работни задачи и обврски: 
− Ја организира, контролира и координира работата на 

Универзитетското радио 
− Се грижи за подготовката и реализацијата на 

програмските содржини 
− Се грижи за проблемите врзани со работата на радиото 
− Работи на обезбедување на соработници од 

студентската популација и нивно обучување за работа 
во радиото 

− Го следи квалитетот на работата на студентите – 
соработници на УКЛО ФМ и дава предлози за нивно 
подобрување во работа (дооспособување) 

− Ги следи настаните организирани од единиците на 
Универзитетот ,,Св.Климент Охридски” – Битола и 
подготвува соодветни емисии во кои информира за нив 

− Ги следи активностите на наставничкиот кадар на 
УКЛО и информира за нив 

− Ги следи активностите организирани од страна на 
студентите на УКЛО, студентските организации и 
други организации во кои е вклучена студентската 
популација и информира за нив 

− Се грижи за исполнување на стандардите во 
работењето на радиото 

− Воспоставува соработка со останатите Универзитетски 
радија во Република Македонија со цел размена на 
искуства, организирање на заеднички програмски 
содржини, размена на програмски материјали 

− Води грижа за подобрување на работата на радиото, 
иницира прослави, одбележувања на значајни датуми за 
радиото и сл. 

− Води грижа за навремено информирање на 
соработниците во врска со прашања кои се од интерес 
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за нив 
− Иницира активности за зголемување на слушаноста на 

радиото 
− Врши и други работни задачи зададени од 

претпоставените. 
 
4. Сектор за информатички и комуникациски технологии 
4.1. Одделение за информатички и комуникациски технологии (ИКТ) 
 
Реден број  22 
Шифра ОБН 01 02 В01 009 
Ниво В1 
Звање  Советник 
Назив на работно место Советник за ИКТ 
Број на извршители 1 (еден) 
Одговара пред Раководител на Сектор за информатички и комуникациски 

технологии 
Вид на образование Факултет од следниве научни полиња: Компјутерска 

техника и информатика/Информатика 
Ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка 
на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според 
ЕКТС или завршен VII/1 степен. 

Други посебни услови  
Работни цели Eфикасно, ефективно, квалитетно извршување на работни 

задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за 
работа на Универзитетот и задачи од делокругот на 
соодветното одделение и сектор. 

Работни задачи и обврски Главни работни задачи и обврски: 
− Врши административни работи од надлежност на 

соодветното одделение; 
− Ги следи и применува прописите од областа во која 

што работи; 
− Учествува во оценувањето на административни 

службеници во својата институција и на 
административни службеници во други институции и 

− Врши и други работи утврдени со овој акт за 
систематизација на работните места на институцијата. 

Посебни работни задачи и обврски: 
− Самостојно врши најсложени стручно - 

административни, нормативно - правни, извршни, 
статистички, административно - надзорни, 
информатички, кадровски, материјални, финансиски, 
промотивно-информативни и други работи од 
административна природа; 

− Подготвува материјали и документи кои содржат: 
предлози на нацрти на законски и подзаконски акти и 
други прописи и акти, стручни анализи на прашања кои 
се од значење за примената на законодавството од 
областа која ја покрива, стручни анализи, информации 
и други материјали за работни тела, предлози за планот 
за работа на соодветното одделение и сектор и извештај 
за напредокот во спроведувањето на неговата работа; и 

− Дава стручна помош, совети и врши менторство на 
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административните службеници од пониските нивоа. 
 
 
 
5. Центар за кариера, алумни и доживотно учење 
 
Реден број  23 
Шифра ОБН 01 02 В01 038 
Ниво В1 
Звање  Советник 
Назив на работно место Советник за кариера, алумни и доживотно учење 
Број на извршители 1 (еден) 
Одговара пред Раководител на Центар за кариера, алумни и доживотно 

учење 
Вид на образование Факултет од научното поле: Економски науки 

 
Ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка 
на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според 
ЕКТС или завршен VII/1 степен. 

Други посебни услови  
Работни цели Eфикасно, ефективно, квалитетно извршување на работни 

задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за 
работа на Универзитетот и задачи од делокругот на 
центарот. 

Работни задачи и обврски Главни работни задачи и обврски: 
− Врши административни работи од надлежност на 

центарот; 
− Ги следи и применува прописите од областа во која 

што работи; 
− Учествува во оценувањето на административни 

службеници во својата институција и на 
административни службеници во други институции и 

− Врши и други работи утврдени со овој акт за 
систематизација на работните места на институцијата. 

Посебни работни задачи и обврски: 
− Самостојно врши најсложени стручно - 

административни, нормативно - правни, извршни, 
статистички, административно - надзорни, 
информатички, кадровски, материјални, финансиски, 
промотивно-информативни и други работи од 
административна природа; 

− Подготвува материјали и документи кои содржат: 
предлози на нацрти на законски и подзаконски акти и 
други прописи и акти, стручни анализи на прашања кои 
се од значење за примената на законодавството од 
областа која ја покрива, стручни анализи, информации 
и други материјали за работни тела, предлози за планот 
за работа на соодветното одделение и сектор и извештај 
за напредокот во спроведувањето на неговата работа; и 

− Дава стручна помош, совети и врши менторство на 
административните службеници од пониските нивоа. 

Специфични работни задачи и обврски: 
− Проверка и подготовка на материјали за потпишување 

на Договори, Меморандуми и Спогодби за соработка со 
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стопанските, нестопанките, владини и невладини 
институции; 

− Проверка и подготовка на материјали за 
воспоставување соработка со претпријатијата и 
институциите во врска со изработката на семинарските 
и дипломските работи, како и на магистерските тези и 
докторските дисертации  на студентите за конкретни 
теми од стопанските дејности 

− Предлага иницијатива за учество на стопанството во 
процесот на креирање и трансформација на студиските 
и предметните програми согласно со потребите на 
стопанството; 

− Иницира воспоставување и реализација на практична 
работа во претпријатијата и институциите за 
студентите од единиците  во состав на Универзитетот 
во согласност со интересите, афинитетите и 
постигнатите резултати на студентите; 

− Иницира учество на врвни менаџери и други истакнати 
стручњаци од стопанството во реализацијата на 
наставнообразовниот процес; 

− Ја координира организацијата на отворените денови на 
Универзитетот и единиците во негов состав за 
претставување на одредени претпријатија  и врвни 
менаџери (мојата успешна приказна) пред студентите 
од високообразовните установи на Универзитетот; 

− Иницира и го координира учеството на Саеми за 
образование и кариера во земјата и странство; 

− Предлага иницијативи и го координира организирањето 
тематски советување, семинари и курсеви за 
вработените во стопанските претпријатија и 
институциите;   

− Предлага иницијативи и ги координира активностите за 
изготвување различни видови анализи и истражувања 
на пазарот; 

− Ја координира административна поддршка за 
професионален развој на студентите;  

− Дава и ги координира иницијативите за евентуалните 
можности за стипендирање на студенти од страна на 
бизнис секторот; 

− Предлага и ги координира иницијативите за помош на 
студентите при нивното аплицирање, интервјуирање и 
друго при нивното вработување (обуки за меки 
вештини); 

− Во согласност со работата на Универзитетот, припрема 
и ги проверува информациите за потребите на бизнис 
секторот и на другите заинтересирани субјекти од 
бизнис секторот за активните и дипломираните 
студенти;    

− Остварува комуникација (директна, писмена, 
електронска) со соодветните административни 
службеници, даватели на услуги и помошно-технички 
лица вработени и/или ангажирани на единиците на 
Универзитетот, во врска со непречената реализација на 
работните задачи и обврски; 
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− Остварува комуникација (директна, писмена, 
електронска) со соодветните административни 
службеници, даватели на услуги и помошно-технички 
лица вработени и/или ангажирани на други јавни, 
приватни и останати високообразовни институции во 
земјата и странство, во врска со непречената 
реализација на работните задачи и обврски; 

− Врши и други работни задачи зададени од 
претпоставените. 

 
 
 
 
1. Сектор за настава, наука и меѓународна соработка 
1.1. Одделение за настава и наука 
 
Реден број  24 
Шифра ОБН 01 02 В02 004 
Ниво В2 
Звање  Виш соработник 
Назив на работно место Виш соработник за настава и наука  
Број на извршители 1 (еден) 
Одговара пред Раководител на Одделение за настава и наука 
Вид на образование Факултет од научното поле: Образование 

Нивото на квалификациите VI Б според Македонската 
рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити 
според ЕКТС или завршен VII/1 степен. 

Други посебни услови  
Работни цели Eфикасно, ефективно, квалитетно извршување на работни 

задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за 
работа на Универзитетот и задачи од делокругот на 
соодветното одделение и сектор. 

Работни задачи и обврски 
 

Главни работни задачи и обврски: 
− Врши административни работи од надлежност на 

соодветното одделение; 
− Ги следи и применува прописите од областа во која 

што работи; 
− Учествува во оценувањето на административни 

службеници во својата институција и на 
административни службеници во други институции и 

− Врши и други работи утврдени со овој акт за 
систематизација на работните места на институцијата. 

Посебни работни задачи и обврски: 
− Врши стручно - административни, нормативно - 

правни, извршни, статистички, административно - 
надзорни, информатички, кадровски, материјални, 
финансиски, промотивно-информативни и други 
работи од административна природа; 

− Учествува во подготвка на материјали и документи кои 
содржат: предлози на нацрти на законски и 
подзаконски акти и други прописи и акти, стручни 
анализи на прашања кои се од значење за примената на 
законодавството од областа која ја покрива, стручни 
анализи, информации и други материјали за работни 
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тела, предлози за планот за работа на соодветното 
одделение и сектор и извештај за напредокот во 
спроведувањето на неговата работа; и 

− Дава стручна помош, совети и врши менторство на 
административните службеници од пониските нивоа. 

Специфични работни задачи и обврски: 
− Спроведува целокупна техничка постапка по 

процедурата за издавање дипломи и дупликат дипломи 
на дипломираните студенти на додипломски и прв 
циклус студии и нивно евидентирање во Главните 
книги на дипломирани студенти на додипломски/прв 
циклус студии 

− Врши техничка поддршка во делот на заверката на 
додаток на дипломите за додипломски и прв циклус 
студии доставени од единиците на Универзитетот и 
нивно евидентирање во Главната книга на 
дипломирани студенти на прв циклус студии 

− Врши административно технички поддршка во делот на 
подготовката на Предлог-Конкурси за запишување 
студенти во прва година на прв циклус студии и 
Дополнувања на Конкурсите 

− Разгледува и прегледува пристигнати работни 
материјали од единиците на Универзитетот (Предлог-
Одлуки, Елаборати за прв циклус студии, Елаборати за 
студии за доусовршување, Предлози, Милења и др.) 

− Врши административно технички поддршка во делот на 
студиските програми за прв циклус студии 

− Проверува и води писмена евиденција за добиените 
Решенија за акредитации на студиските програми за 
додипломски и прв циклус студии, изготвува табеларни 
прегледи и ги доставува до претпоставените 

− Проверува и води писмена евиденција за добиените 
Решенија за почеток со работа за студиските програми 
на додипломски и прв циклус студии, изготвува 
табеларни прегледи и ги доставува до претпоставените 

− Проверува и подготвува статистичко-табеларни 
извештаи за пријавени и запишани студенти во текот на 
уписните рокови и врши нивно архивирање и 
дистрибуција 

− Спроведува техничка постапка по процедурата за 
издавање на пофалници и награди за најдобро 
дипломираните студенти на Универзитетот по 
академски години 

− Остварува комуникација (директна, писмена, 
електронска) со вработените задолжени за прв циклус 
студии во Службите за студенски прашања и 
секретарите на единиците на Универзитетот во врска со 
непречената реализација на работните задачи и обврски 

− Собира податоци за студентите, наставно-научниот, 
соработничкиот и административниот кадар на 
единиците и врши нивна обработка, архивирање и 
дистрибуција 

− Врши техничка поддршка во подготвување на 
седниците, работниот материјал и водењето записници 
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од Kомисијата за наставно-научна дејност и 
присуствува на истата 

− Учествува во подготовката на годишните извештаи за 
наставно-образовната дејност на Универзитетот во 
својот делокруг на работа 

− Го следи делот на управувањето со човечките ресурси 
во институцијата 

− Обезбедува ефикасна примена на законите, прописите, 
правилата и постапките за управување со човечките 
ресурси во институцијата 

− Учестувува во постапките на вработување, 
унапредување и мобилност на административните 
службеници и другите вработени во институцијата 

− Ги организира и координира стручното усовршување и 
унапредувањето со учинокот на административните 
службеници и другите вработени во институцијата 

− Врши и други работи во врска со човечките ресурси во 
институцијата 

− Врши и други работни задачи зададени од 
претпоставените. 

 
1. Сектор за настава, наука и меѓународна соработка 
1.1. Одделение за настава и наука 
 
Реден број  25 
Шифра ОБН 01 02 В02 004 
Ниво В2 
Звање  Виш соработник 
Назив на работно место Виш соработник за настава и наука  
Број на извршители 1 (еден) 
Одговара пред Раководител на Одделение за настава и наука 
Вид на образование Факултет од научното поле: Образование 

Нивото на квалификациите VI Б според Македонската 
рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити 
според ЕКТС или завршен VII/1 степен. 

Други посебни услови  
Работни цели Eфикасно, ефективно, квалитетно извршување на работни 

задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за 
работа на Универзитетот и задачи од делокругот на 
соодветното одделение и сектор. 

Работни задачи и обврски 
 

Главни работни задачи и обврски: 
− Врши административни работи од надлежност на 

соодветното одделение; 
− Ги следи и применува прописите од областа во која 

што работи; 
− Учествува во оценувањето на административни 

службеници во својата институција и на 
административни службеници во други институции и 

− Врши и други работи утврдени со овој акт за 
систематизација на работните места на институцијата. 

Посебни работни задачи и обврски: 
− Врши стручно - административни, нормативно - 

правни, извршни, статистички, административно - 
надзорни, информатички, кадровски, материјални, 
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финансиски, промотивно-информативни и други 
работи од административна природа; 

− Учествува во подготвка на материјали и документи кои 
содржат: предлози на нацрти на законски и 
подзаконски акти и други прописи и акти, стручни 
анализи на прашања кои се од значење за примената на 
законодавството од областа која ја покрива, стручни 
анализи, информации и други материјали за работни 
тела, предлози за планот за работа на соодветното 
одделение и сектор и извештај за напредокот во 
спроведувањето на неговата работа; и 

− Дава стручна помош, совети и врши менторство на 
административните службеници од пониските нивоа. 

Специфични работни задачи и обврски: 
− Спроведува целокупна техничка постапка по процедурата 

за издавање дипломи на дипломираните студенти на втор 
циклус и нивно евидентирање во Главната книга на 
дипломирани студенти на втор циклус студии 

− Врши техничка поддршка во делот на заверката на 
додаток на дипломи за втор циклус студии доставени 
од единиците на Универзитетот и нивно евидентирање 
во Главната книга на дипломирани студенти на втор 
циклус студии 

− Спроведува целокупна техничка постапка по 
процедурата за промоција на доктори на науки на 
Универзитетот (издавање на дипломи и дупликат 
дипломи за дипломираните студенти на докторски и 
трет циклус студии и нивно евидентирање во Главните 
книги на доктори на науки/дипломирани студенти на 
трет циклус студии) 

− Врши техничка поддршка во делот на заверката на 
додаток на дипломите за трет циклус студии доставени 
од единиците на Универзитетот и нивно евидентирање 
во Главната книга на дипломирани студенти на трет 
циклус студии 

− Проверува и подготвува Предлог-Конкурси и Конкурси 
за запишување студенти во прва година на втор циклус 
студии и Дополнувања на Конкурсите 

− Разгледува и прегледува пристигнати работни 
материјали од единиците на Универзитетот (Предлог-
Одлуки, Елаборати за втор и трет циклус студии, 
Елаборати за студии за доусовршување, Предлози, 
Милења и др.) 

− Води писмена евиденција за добиените Решенија за 
акредитации на студиските програми за 
последипломски/втор и трет циклус студии, изготвува 
табеларни прегледи и ги доставува до претпоставените 

− Води писмена евиденција за добиените Решенија за 
почеток со работа за студиските програми на 
последипломски/втор и трет циклус студии, изготвува 
табеларни прегледи и ги доставува до претпоставените 

− Проверува и подготвува извештаи за пријавени и 
запишани студенти во текот на уписните рокови 

− Врши техничка поддршка во подготвување на 
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седниците, работниот материјал и водењето записници 
од Kомисијата за наставно-научна дејност и 
присуствува на истата 

− Учествува во подготовката на годишните извештаи за 
наставно-образовната дејност на Универзитетот во 
својот делокруг на работа; 

− Доставува извештаи за пријавени и запишани студенти 
во текот на уписните рокови до раководството на 
Универзитетот 

− Остварува комуникација (директна, писмена, 
електронска) со соодветните административни 
службеници, даватели на услуги и помошно-технички 
лица вработени и/или ангажирани на единиците на 
Универзитетот, во врска со непречената реализација на 
работните задачи и обврски 

− Врши и други работи што се во доменот на 
администрирањето на наставно-образовната и научната 
дејност на Универзитетот 

− Врши и други работни задачи зададени од 
претпоставените. 

 
2. Сектор за финансии, сметководство, инвестиции и развој 
2.1. Одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење 
 
Реден број  26 
Шифра ОБН 01 02 В02 011 
Ниво В2 
Звање  Виш соработник 
Назив на работно место Виш соработник за финансиско, сметководствено и 

материјално работење и благајник 
Број на извршители 1 (еден) 
Одговара пред Раководител на Одделение за финансиско, сметководствено 

и материјално работење 
Вид на образование Факултет од научното поле: Економски науки 

Нивото на квалификациите VI Б според Македонската 
рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити 
според ЕКТС или завршен VII/1 степен. 

Други посебни услови  
Работни цели Eфикасно, ефективно, квалитетно извршување на работни 

задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за 
работа на Универзитетот и задачи од делокругот на 
соодветното одделение и сектор. 

Работни задачи и обврски 
 
 

Главни работни задачи и обврски: 
− Врши административни работи од надлежност на 

соодветното одделение; 
− Ги следи и применува прописите од областа во која 

што работи; 
− Учествува во оценувањето на административни 

службеници во својата институција и на 
административни службеници во други институции и 

− Врши и други работи утврдени со овој акт за 
систематизација на работните места на институцијата. 

Посебни работни задачи и обврски: 
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− Врши стручно - административни, нормативно - 
правни, извршни, статистички, административно - 
надзорни, информатички, кадровски, материјални, 
финансиски, промотивно-информативни и други 
работи од административна природа; 

− Учествува во подготвка на материјали и документи кои 
содржат: предлози на нацрти на законски и 
подзаконски акти и други прописи и акти, стручни 
анализи на прашања кои се од значење за примената на 
законодавството од областа која ја покрива, стручни 

−  анализи, информации и други материјали за работни 
тела, предлози за планот за работа на соодветното 
одделение и сектор и извештај за напредокот во 
спроведувањето на неговата работа; и 

− Дава стручна помош, совети и врши менторство на 
административните службеници од пониските нивоа. 

Специфични работни задачи и обврски: 
− Врши прием на проверени, одобрени и архивирани 

фактури пристигнати во Централната стручна и 
административна служба – Ректорат, проверка и 
евиденција на истите, изготвува преглед со основните 
податоци и ги доставува до одговорниот сметководител 

− Изготвува налози за плаќање за соодветните фактури 
врз основа на претходно прегледан и одобрен список од 
раководните структури, во консултација со 
раководителот на Сектор за економско-финансиско 
работење. Налозите за плаќање ги доставува во 
Трезорска канцеларија – Битола и ја следи нивната 
реализација 

− Подготвува и доставува О1 обрасци во Трезорска 
канцеларија – Битола согласно Упатството за начинот 
на трезорско работење 

− Прима претходно заверени од архиварот-
администратор патни налози, врши проверка на истите, 
подготвува соодветни прегледи за исплата со 
пресметан персонален данок и изготвува налози за 
исплата 

− Евидентира и подготвува преглед – пресметки врз 
основа на Одлуки од телата и раководството на 
Универзитетот за исплата на лица и изготвува налози за 
исплата на истите 

− Подготвува потребна документација за отворање на 
нова сметка  

− Го води благајничкото работење во Централната 
стручна и административна служба – Ректорат 
(подигање на готовина, вршење на исплати кон 
вработените за нивни потреби за  непречено одвивање 
на работните задачи) за различните сметки  на 
Универзитетот, изготвува благајнички извештаи и 
истите ги книжи 

− Изготвува излезни фактури врз основа на претходно 
примени испратници и пресметки од страна на 
соодветните вработени лица во Централната стручна и 
административна служба – Ректорат, кои по претходна 

69 
 



проверка и одобрување од одговорниот сметководител 
ги доставува до соодветната институција 

− Води материјално сметководство за состојбата (влез-
излез) на сите видови обрасци, поклони, книги во 
Централната стручна и административна служба – 
Ректорат 

− Води хартиена и електронска (во табели) евиденција на 
излезни фактури и книжење на истите во 
сметководствената евиденција, а квартално доставува 
прегледи до одговорниот сметководител 

− Ги чува досијеата на вработените во Централната 
стручна и административна служба – Ректорат 

− Води евиденција за состојбата на деновите на годишен 
одмор за секој вработен врз основа на евидентните 
листи за присутност и Решенијата за годишни одмори 
доставени од Генералниот секретар 

− Ги води потребните работи во врска со пријава и одјава 
на вработените во Агенција за вработување, подготвува 
и доставува барања за изработка на ЕЗК и пријави и 
одјави за вработените и членовите на нивните семејства 
во Фондот за здравствено осигурување на РМ 

− Остварува комуникација (телефонска, писмена и 
електронска) со јавни и приватни институции во врска 
со плаќање на фактури и усогласување на побарувања и 
обврски 

− Спроведува постапка за плаќање на фактури во 
странска валута 

− Подготрвува пресметка на трошоци за службено 
патување во странство по приложени сметки 

− Изработува потврди за заснован работен однос и износ 
на примања на вработените во Централната стручна и 
административна служба – Ректорат 

− Соработува со Комисиите за попис при усогласување 
на финансиските податоци, обезбедување на фактури и 
други финансиски податоци кои им се потребни на 
комисиите 

− Врши и други работни задачи зададени од 
претпоставените. 

 
3. Сектор за општи и правни работи 
3.3. Одделение за издавачка дејност, култура и спорт 
 
Реден број  27 
Шифра ОБН 01 02 В02 027 
Ниво В2 
Звање  Виш соработник 
Назив на работно место Виш соработник за култура и спорт 
Број на извршители 1 (еден) 
Одговара пред Раководител на Одделение за издавачка дејност, култура и 

спорт 
Вид на образование Факултет од научното поле: Кинезиологија 

Нивото на квалификациите VI Б според Македонската 
рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити 
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според ЕКТС или завршен VII/1 степен. 
Други посебни услови  
Работни цели Eфикасно, ефективно, квалитетно извршување на работни 

задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за 
работа на Универзитетот и задачи од делокругот на 
соодветното одделение и сектор. 

Работни задачи и обврски 
 
 

Главни работни задачи и обврски: 
− Врши административни работи од надлежност на 

соодветното одделение; 
− Ги следи и применува прописите од областа во која 

што работи; 
− Учествува во оценувањето на административни 

службеници во својата институција и на 
административни службеници во други институции и 

− Врши и други работи утврдени со овој акт за 
систематизација на работните места на институцијата. 

Посебни работни задачи и обврски: 
− Врши стручно - административни, нормативно - 

правни, извршни, статистички, административно - 
надзорни, информатички, кадровски, материјални, 
финансиски, промотивно-информативни и други 
работи од административна природа; 

− Учествува во подготвка на материјали и документи кои 
содржат: предлози на нацрти на законски и 
подзаконски акти и други прописи и акти, стручни 
анализи на прашања кои се од значење за примената на 
законодавството од областа која ја покрива, стручни 

−  анализи, информации и други материјали за работни 
тела, предлози за планот за работа на соодветното 
одделение и сектор и извештај за напредокот во 
спроведувањето на неговата работа; и 

− Дава стручна помош, совети и врши менторство на 
административните службеници од пониските нивоа. 

Специфични работни задачи и обврски: 
− Собира и средува документи и податоци и истите ги 

обработува во делот на спортот и културата 
− Учествува во организација на културни и спортски 

активности на Универзитетот и во учеството на 
спортките екипи на Универзитетот на спортски 
натпревари во државата и надвор од неа 

− Прави распоред за користење на Универзитетската 
спортска сала и се грижи за придржување на 
корисниците до утврдените термини за користење на 
Спортската сала 

− Подготвува предлог-Договори за издавање под закуп на 
Спортската сала на надворешни корисници 

− Се грижи за исправноста на опремата и спортските 
реквизити во Спортската сала 

− Подготвува анализи, информации и мислења во областа 
на која работи 

− Врши и други работни задачи зададени од 
претпоставените. 
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3. Сектор за општи и правни работи 
3.3. Одделение за издавачка дејност, култура и спорт 
 
Реден број  28 
Шифра ОБН 01 02 В02 008 
Ниво В2 
Звање  Виш соработник 
Назив на работно место Виш соработник за библиотечно работење 
Број на извршители 1 (еден) 
Одговара пред Раководител на Одделение за издавачка дејност, култура и 

спорт 
Вид на образование Факултет од научното поле: Образование 

Нивото на квалификациите VI Б според Македонската 
рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити 
според ЕКТС или завршен VII/1 степен. 

Други посебни услови  
Работни цели Eфикасно, ефективно, квалитетно извршување на работни 

задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за 
работа на Универзитетот и задачи од делокругот на 
соодветното одделение и сектор. 

Работни задачи и обврски 
 

Главни работни задачи и обврски: 
− Врши административни работи од надлежност на 

соодветното одделение; 
− Ги следи и применува прописите од областа во која 

што работи; 
− Учествува во оценувањето на административни 

службеници во својата институција и на 
административни службеници во други институции и 

− Врши и други работи утврдени со овој акт за 
систематизација на работните места на институцијата. 

Посебни работни задачи и обврски: 
− Врши стручно - административни, нормативно - 

правни, извршни, статистички, административно - 
надзорни, информатички, кадровски, материјални, 
финансиски, промотивно-информативни и други 
работи од административна природа; 

− Учествува во подготвка на материјали и документи кои 
содржат: предлози на нацрти на законски и 
подзаконски акти и други прописи и акти, стручни 
анализи на прашања кои се од значење за примената на 
законодавството од областа која ја покрива, стручни 
анализи, информации и други материјали за работни 
тела, предлози за планот за работа на соодветното 
одделение и сектор и извештај за напредокот во 
спроведувањето на неговата работа; и 

− Дава стручна помош, совети и врши менторство на 
административните службеници од пониските нивоа. 

Специфични работни задачи и обврски: 
− Врши прием и распределба на книги  
− Врши техничка и компјутерска обработка на 

библиотечниот материјал  заверка и класирање на 
пристигнати книги и списанија, внесува инвентарни 
броеви и сигнатури, пополнува картици за каталог, 
согласно библиотечните стандарди 
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− Се грижи за редот и амбиентот во библиотеката 
− Соработува со библиотеките на единиците на 

Универзитетот и со НУУБ  
− Го чува и одржува библиотечниот материјал 
− Врши прием на одбранети магистерски и докторски 

трудови и испраќа по еден примерок до НУУБ-Битола 
− Врши и други работни задачи зададени од 

претпоставените. 
 
4. Сектор за информатички и комуникациски технологии 
4.1. Одделение за информатички и комуникациски технологии (ИКТ) 
 
Реден број  29 
Шифра ОБН 01 02 В02 009 
Ниво В2 
Звање  Виш соработник 
Назив на работно место Виш соработник за ИКТ 
Број на извршители 1 (еден) 
Одговара пред Раководител на Сектор за информатички и комуникациски 

технологии 
Вид на образование Факултет од научното поле: Информатика 

Нивото на квалификациите VI Б според Македонската 
рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити 
според ЕКТС или завршен VII/1 степен. 

Други посебни услови  
Работни цели Eфикасно, ефективно, квалитетно извршување на работни 

задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за 
работа на Универзитетот и задачи од делокругот на 
соодветното одделение и сектор. 

Работни задачи и обврски 
 

Главни работни задачи и обврски: 
− Врши административни работи од надлежност на 

соодветното одделение; 
− Ги следи и применува прописите од областа во која 

што работи; 
− Учествува во оценувањето на административни 

службеници во својата институција и на 
административни службеници во други институции и 

− Врши и други работи утврдени со овој акт за 
систематизација на работните места на институцијата. 

Посебни работни задачи и обврски: 
− Врши стручно - административни, нормативно - 

правни, извршни, статистички, административно - 
надзорни, информатички, кадровски, материјални, 
финансиски, промотивно-информативни и други 
работи од административна природа; 

− Учествува во подготвка на материјали и документи кои 
содржат: предлози на нацрти на законски и 
подзаконски акти и други прописи и акти, стручни 
анализи на прашања кои се од значење за примената на 
законодавството од областа која ја покрива, стручни 
анализи, информации и други материјали за работни 
тела, предлози за планот за работа на соодветното 
одделение и сектор и извештај за напредокот во 
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спроведувањето на неговата работа; и 
− Дава стручна помош, совети и врши менторство на 

административните службеници од пониските нивоа. 
Специфични работни задачи и обврски: 
− Обезбедува квалитетна техничка поддршка на 

корисниците (вработените) во ректоратот, со цел да се 
обезбеди континуитет во деловните процеси 

− Обезбедува централизирана техничка поддршка (help 
desk). 

− Врши инсталирање и оддржавање на постоечката и на 
новонабавена техничка опрема 

− Врши техничка поддршка на настани и манифестации 
кои се организираат од страна на Ректоратот на 
Универзитетот 

− Врши одржавање и ажурирање на веб страната на 
Универзитетот 

− Обезбедува централна поддршка за iknow системот  
− Врши техничка поддршка на порталот на граѓанскиот 

дневник на УКЛО 
− Врши и други работни задачи зададени од 

претпоставените. 
 
5. Центар за кариера, алумни и доживотно учење 
 
Реден број  30 
Шифра ОБН 01 02 В02 028 
Ниво В2 
Звање  Виш соработник 
Назив на работно место Виш соработник за кариера, алумни и доживотно учење 
Број на извршители 1 (еден) 
Одговара пред Раководител на Центар за кариера, алумни и доживотно 

учење 
Вид на образование Факултет од научното поле: Психологија / Образование 

Нивото на квалификациите VI Б според Македонската 
рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити 
според ЕКТС или завршен VII/1 степен. 

Други посебни услови  
Работни цели Eфикасно, ефективно, квалитетно извршување на работни 

задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за 
работа на Универзитетот и задачи од делокругот на 
центарот. 

Работни задачи и обврски 
 

Главни работни задачи и обврски: 
− Врши административни работи од надлежност на 

центарот; 
− Ги следи и применува прописите од областа во која 

што работи; 
− Учествува во оценувањето на административни 

службеници во својата институција и на 
административни службеници во други институции и 

− Врши и други работи утврдени со овој акт за 
систематизација на работните места на институцијата. 

Посебни работни задачи и обврски: 
− Врши стручно - административни, нормативно - 

правни, извршни, статистички, административно - 
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надзорни, информатички, кадровски, материјални, 
финансиски, промотивно-информативни и други 
работи од административна природа; 

− Учествува во подготвка на материјали и документи кои 
содржат: предлози на нацрти на законски и 
подзаконски акти и други прописи и акти, стручни 
анализи на прашања кои се од значење за примената на 
законодавството од областа која ја покрива, стручни 
анализи, информации и други материјали за работни 
тела, предлози за планот за работа на соодветното 
одделение и сектор и извештај за напредокот во 
спроведувањето на неговата работа; и 

− Дава стручна помош, совети и врши менторство на 
административните службеници од пониските нивоа. 

 
1. Сектор за настава, наука и меѓународна соработка 
1.1. Одделение за настава и наука 
 
Реден број  31 
Шифра ОБН 01 02 В04 006 
Ниво В4 
Звање  Помлад соработник 
Назив на работно место Помлад соработник за ЕКТС 
Број на извршители 1 (еден) 
Одговара пред Раководител на Одделение за настава и наука 
Вид на образование Факултет од научното поле: Образование 

Нивото на квалификациите VI Б според Македонската 
рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити 
според ЕКТС или завршен VII/1 степен. 

Други посебни услови  
Работни цели Eфикасно, ефективно, квалитетно извршување на работни 

задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за 
работа на Универзитетот и задачи од делокругот на 
соодветното одделение и сектор. 

Работни задачи и обврски 
 
 

Главни работни задачи и обврски: 
− Врши административни работи од надлежност на 

соодветното одделение; 
− Ги следи и применува прописите од областа во која 

што работи; 
− Учествува во оценувањето на административни 

службеници во својата институција и на 
административни службеници во други институции и 

− Врши и други работи утврдени со овој акт за 
систематизација на работните места на институцијата. 

Посебни работни задачи и обврски: 
− Спроведува наједноставни рутински стручно - 

административни, нормативно - правни, извршни, 
статистички, административно - надзорни, 
информатички, кадровски, материјални, финансиски, 
промотивно - информативни и други работи од 
административна природа под надзор и контрола на 
непосредно претпоставениот раководен 
административен службеник и административните 
службеници во организационата единица од 
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повисоките нивоа; и 
− Прибира информации и податоци заради подготовка на 

материјали и документи кои содржат: стручни анализи 
на прашања кои се од значење за примената на 
законодавството од областа која ја покрива, стручни 
анализи, информации и други материјали за работни 
тела, предлози за планот за работа на организационата 
единица и извештај за напредокот во спроведувањето 
на неговата работа.  

Специфични работни задачи и обврски: 
− Разгледува и прегледува Елаборати за прв, втор и трет 

циклус студии, Елаборати за студии за доусовршување 
и други материјали пристигнати од единиците на 
Универзитетот, а во насока на правилната 
имплеметација на правилата на ЕКТС и трансферот и 
акумулацијата на кредити во студиските програми 

− Обезбедува техничка поддршка во процесите на 
подготовка и изработка на информативниот пакет на 
Универзитетот 

− Ги информира заинтересираните студенти за 
можностите за внатрешна мобилност 

− Дава информации на органите на Универзитетот за 
активностите поврзани со имплементацијата на ЕКТС 

− Соработува по хоризонтална и вертикална линија со 
вработените во Секторот за настава, наука и 
меѓународна соработка, како и со вработените од 
другите сектори во Ректоратот 

− Остварува комуникација (директна, писмена, 
електронска) со соодветните административни 
службеници (координаторите на ЕКТС), даватели на 
услуги и помошно-технички лица вработени и/или 
ангажирани на единиците на Универзитетот, во врска 
со непречената реализација на работните задачи и 
обврски 

− Врши техничка поддршка во подготвување на 
седниците, работниот материјал и водењето записници 
од Kомисијата за наставно-научна дејност и 
присуствува на истата 

− Присуствува на седницата на Советот на докторски 
студии на Универзитетот 

− Учествува во подготовката на годишните извештаи за 
наставно-образовната дејност на Универзитетот во 
својот делокруг на работа 

− Помага при евидентирањето на дипломираните 
студенти во Главните книги на дипломирани студенти 
на додипломски/прв циклус студии 

− Го следи делот на управувањето со човечките ресурси 
во институцијата 

− Обезбедува ефикасна примена на законите, прописите, 
правилата и постапките за управување со човечките 
ресурси во институцијата 

− Учестувува во постапките на вработување, 
унапредување и мобилност на административните 
службеници и другите вработени во институцијата 
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− Ги организира и координира стручното усовршување и 
унапредувањето со учинокот на административните 
службеници и другите вработени во институцијата 

− Врши и други работи во врска со човечките ресурси во 
институцијата 

− Врши и други работни задачи зададени од 
претпоставените. 

 
1. Сектор за настава, наука и меѓународна соработка 
1.1. Одделение за меѓународна соработка 
 
Реден број  32 
Шифра ОБН 01 02 В04 003 
Ниво В4 
Звање  Помлад соработник 
Назив на работно место Помлад соработник за меѓународна соработка 
Број на извршители 1 (еден) 
Одговара пред Раководител на Одделение за настава и наука 
Вид на образование Факултет од научното поле: Образование / Наука за 

книжевноста 
Нивото на квалификациите VI Б според Македонската 
рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити 
според ЕКТС или завршен VII/1 степен. 

Други посебни услови  
Работни цели Eфикасно, ефективно, квалитетно извршување на работни 

задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за 
работа на Универзитетот и задачи од делокругот на 
соодветното одделение и сектор. 

Работни задачи и обврски 
 
 

Главни работни задачи и обврски: 
− Врши административни работи од надлежност на 

соодветното одделение; 
− Ги следи и применува прописите од областа во која 

што работи; 
− Учествува во оценувањето на административни 

службеници во својата институција и на 
административни службеници во други институции и 

− Врши и други работи утврдени со овој акт за 
систематизација на работните места на институцијата. 

Посебни работни задачи и обврски: 
− Спроведува наједноставни рутински стручно - 

административни, нормативно - правни, извршни, 
статистички, административно - надзорни, 
информатички, кадровски, материјални, финансиски, 
промотивно - информативни и други работи од 
административна природа под надзор и контрола на 
непосредно претпоставениот раководен 
административен службеник и административните 
службеници во организационата единица од 
повисоките нивоа; и 

− Прибира информации и податоци заради подготовка на 
материјали и документи кои содржат: стручни анализи 
на прашања кои се од значење за примената на 
законодавството од областа која ја покрива, стручни 
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анализи, информации и други материјали за работни 
тела, предлози за планот за работа на организационата 
единица и извештај за напредокот во спроведувањето 
на неговата работа.  

 
2. Сектор за финансии, сметководство, инвестиции и развој 
2.2. Одделение за инвестиции и развој 
 
Реден број  33 
Шифра ОБН 01 02 В04 012 
Ниво В4 
Звање  Помлад соработник 
Назив на работно место Помлад соработник за инвестиции и развој 
Број на извршители 1 (еден) 
Одговара пред Раководител на Одделение за финансиско, сметководствено 

и материјално работење 
Вид на образование Факултет од научното поле: Економски науки 

Нивото на квалификациите VI Б според Македонската 
рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити 
според ЕКТС или завршен VII/1 степен. 

Други посебни услови  
Работни цели Eфикасно, ефективно, квалитетно извршување на работни 

задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за 
работа на Универзитетот и задачи од делокругот на 
соодветното одделение и сектор. 

Работни задачи и обврски Главни работни задачи и обврски: 
− Врши административни работи од надлежност на 

соодветното одделение; 
− Ги следи и применува прописите од областа во која 

што работи; 
− Учествува во оценувањето на административни 

службеници во својата институција и на 
административни службеници во други институции и 

− Врши и други работи утврдени со овој акт за 
систематизација на работните места на институцијата. 

Посебни работни задачи и обврски: 
− Спроведува наједноставни рутински стручно - 

административни, нормативно - правни, извршни, 
статистички, административно - надзорни, 
информатички, кадровски, материјални, финансиски, 
промотивно - информативни и други работи од 
административна природа под надзор и контрола на 
непосредно претпоставениот раководен 
административен службеник и административните 
службеници во организационата единица од 
повисоките нивоа; и 

− Прибира информации и податоци заради подготовка на 
материјали и документи кои содржат: стручни анализи 
на прашања кои се од значење за примената на 
законодавството од областа која ја покрива, стручни 
анализи, информации и други материјали за работни 
тела, предлози за планот за работа на организационата 
единица и извештај за напредокот во спроведувањето 
на неговата работа.  
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4. Сектор за информатички и комуникациски технологии 
4.1. Одделение за информатички и комуникациски технологии (ИКТ) 
 
Реден број  34 
Шифра ОБН 01 02 В04 009 
Ниво В4 
Звање  Помлад соработник 
Назив на работно место Помлад соработник за ИКТ 
Број на извршители 1 (еден) 
Одговара пред Раководител на Сектор за информатички и комуникациски 

технологии 
Вид на образование Факултет од наведените научни полиња: Информатика/ 

Компјутерска техника и информатика 
Нивото на квалификациите VI Б според Македонската 
рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити 
според ЕКТС или завршен VII/1 степен. 

Други посебни услови  
Работни цели Eфикасно, ефективно, квалитетно извршување на работни 

задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за 
работа на Универзитетот и задачи од делокругот на 
соодветното одделение и сектор. 

Работни задачи и обврски Главни работни задачи и обврски: 
− Врши административни работи од надлежност на 

соодветното одделение; 
− Ги следи и применува прописите од областа во која 

што работи; 
− Учествува во оценувањето на административни 

службеници во својата институција и на 
административни службеници во други институции и 

− Врши и други работи утврдени со овој акт за 
систематизација на работните места на институцијата. 

Посебни работни задачи и обврски: 
− Спроведува наједноставни рутински стручно - 

административни, нормативно - правни, извршни, 
статистички, административно - надзорни, 
информатички, кадровски, материјални, финансиски, 
промотивно - информативни и други работи од 
административна природа под надзор и контрола на 
непосредно претпоставениот раководен 
административен службеник и административните 
службеници во организационата единица од 
повисоките нивоа; и 

− Прибира информации и податоци заради подготовка на 
материјали и документи кои содржат: стручни анализи 
на прашања кои се од значење за примената на 
законодавството од областа која ја покрива, стручни 
анализи, информации и други материјали за работни 
тела, предлози за планот за работа на организационата 
единица и извештај за напредокот во спроведувањето 
на неговата работа. 
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5. Центар за кариера, алумни и доживотно учење 
 
Реден број  35 
Шифра ОБН 01 02 В04 024 
Ниво В4 
Звање  Помлад соработник 
Назив на работно место Помлад соработник за кариера, алумни и доживотно 

учење 
Број на извршители 1 (еден) 
Одговара пред Раководител на Центар за кариера, алумни и доживотно 

учење 
Вид на образование Факултет од наведените научни полиња: Психологија/  

Образование 
Нивото на квалификациите VI Б според Македонската 
рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити 
според ЕКТС или завршен VII/1 степен. 

Други посебни услови  
Работни цели Eфикасно, ефективно, квалитетно извршување на работни 

задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за 
работа на Универзитетот и задачи од делокругот на 
центарот. 

Работни задачи и обврски Главни работни задачи и обврски: 
− Врши административни работи од надлежност на 

центарот; 
− Ги следи и применува прописите од областа во која 

што работи; 
− Учествува во оценувањето на административни 

службеници во својата институција и на 
административни службеници во други институции и 

− Врши и други работи утврдени со овој акт за 
систематизација на работните места на институцијата. 

Посебни работни задачи и обврски: 
− Спроведува наједноставни рутински стручно - 

административни, нормативно - правни, извршни, 
статистички, административно - надзорни, 
информатички, кадровски, материјални, финансиски, 
промотивно - информативни и други работи од 
административна природа под надзор и контрола на 
непосредно претпоставениот раководен 
административен службеник и административните 
службеници во организационата единица од 
повисоките нивоа; и 

− Прибира информации и податоци заради подготовка на 
материјали и документи кои содржат: стручни анализи 
на прашања кои се од значење за примената на 
законодавството од областа која ја покрива, стручни 
анализи, информации и други материјали за работни 
тела, предлози за планот за работа на организационата 
единица и извештај за напредокот во спроведувањето 
на неговата работа.  

Специфични работни задачи и обврски: 
− Подготовка на материјали за потпишување на 

Договори, Меморандуми и Спогодби за соработка со 
стопанските, нестопанките, владини и невладини 
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институции; 
− Подготовка на материјали за воспоставување соработка 

со претпријатијата и институциите во врска со 
изработката на семинарските и дипломските работи, 
како и на магистерските тези и докторските дисертации  
на студентите за конкретни теми од стопанските 
дејности 

− Го следи и учествува во воспоставувањето и 
реализацијата на практична работа во претпријатијата и 
институциите за студентите од единиците  во состав на 
Универзитетот во согласност со интересите, 
афинитетите и постигнатите резултати на студентите; 

− Ја следи и координира иницијативата за учество на 
врвни менаџери и други истакнати стручњаци од 
стопанството во реализацијата на наставнообразовниот 
процес; 

− Учествува во организирање на отворени денови на 
Универзитетот и единиците во негов состав за 
претставување на одредени претпријатија  и врвни 
менаџери (мојата успешна приказна) пред студентите 
од високообразовните установи на Универзитетот 

− Ја следи и координира иницијативата за учество на 
Саеми за образование и кариера во земјата и странство; 

− Ја следи и координира иницијативата за организирање 
тематски советување, семинари и курсеви за 
вработените во стопанските претпријатија и 
институциите;   

− Учествува во изготвување различни видови анализи и 
истражувања на пазарот; 

− Административна поддршка за професионален развој 
на студентите;  

− Ги следи и евидентира стипендирањета на студенти од 
страна на бизнис секторот; 

− Ги следи и дава стручна помош на студентите при 
нивното аплицирање, интервјуирање и друго при 
нивното вработување (обуки за меки вештини); 

− Во согласност со работата на Универзитетот, припрема 
предлог-информации за потребите на бизнис секторот и 
на другите заинтересирани субјекти од бизнис секторот 
за активните и дипломираните студенти;    

− Остварува комуникација (директна, писмена, 
електронска) со соодветните административни 
службеници, даватели на услуги и помошно-технички 
лица вработени и/или ангажирани на единиците на 
Универзитетот, во врска со непречената реализација на 
работните задачи и обврски; 

− Остварува комуникација (директна, писмена, 
електронска) со соодветните административни 
службеници, даватели на услуги и помошно-технички 
лица вработени и/или ангажирани на други јавни, 
приватни и останати високообразовни институции во 
земјата и странство, во врска со непречената 
реализација на работните задачи и обврски; 

− Врши и други работни задачи зададени од 
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претпоставените. 
 
 
2. Сектор за финансии, сметководство, инвестиции и развој 
2.1. Одделение за финанско, сметководствено и материјално работење 
 
 
Реден број  36 
Шифра ОБН 01 02 Г01 015 
Ниво Г1 
Звање  Самостоен референт 
Назив на работно место Самостоен референт за јавни набавки 
Број на извршители 1 (еден) 
Одговара пред Раководител на Одделение за финансиско, сметководствено 

и материјално работење  
Вид на образование Вишо или средно образование 

Ниво на стручни квалификации V А или ниво на 
квалификации IV според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според 
ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку средно или вишо 
образование.  

Други посебни услови - Потврда за положен испит за јавни набавки. 
Работни цели Ефективно, ефикасно, квалитетно го поддржува 

спроведувањето на работите од делокругот на соодветното 
одделение и сектор. 

Работни задачи и обврски 
 
 

Главни работни задачи и обврски: 
− Учествува во извршувањето на помошно-стручни, 

сметководствени, материјално - финансиски, 
информативно - документациони, административно - 
технички, статистички, информатички, кадровски, и 
други работи од административна природа; 

− Подготвува материјали, документи и податоци и води 
евиденции во врска со извршувањето на работите од 
делокругот на соодветното одделение и сектор; 

− Учествува во оценувањето на административни 
службеници во својата институција и во други 
институции; и 

− Врши и други работи утврдени со овој акт за 
систематизација на работните места на институцијата. 

Посебни работни задачи и обврски: 
− Самостојно врши најсложени помошно-стручни, 

сметководствени, материјално- финансиски, 
информативно - документациони, административно - 
технички, статистички, информатички, кадровски 
работи или работи од други области, а кои се од 
административна природа, во согласност со општите 
упатства на непосредно претпоставениот раководен 
административен службеник. 

Специфични работни задачи и обврски: 
− Набавува канцелариски материјали, прехрамбени 

производи, пијалоци, кафе, хемиски производи и  друг 
вид на производи за потребите на Ректоратот 

− Врши чување на набавените производи  и нивно 
издавање на задолженото  лице од редот на вработените 
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на ректоратот на Универзитетот  според потребите 
− Врши набавки за потребите на спортската сала „Павел 

Шатев“  
− Соработува со вработените и раководителите во 

Централната стручна и административна служба и ги 
следи нивните потреби од набавките во работењето  

− Врши проверка на цените во фактурите од сите 
извршени набавки по договорите со цените дадени во 
понудите  

− Врши следење и контрола на реализацијта на 
склучените договори согласно Законот за јавни набавки  

− Врши следење и контрола на реализацијта на набавките 
во согласност со член 11 од Законот за јавни набавки. 

− Учествува во работа на Комисијата за јавни набавки 
како нејзин член    

− Изработува записници и извештаи за постапките за 
јавните набавки  

− Изработува спецификации за одредени јавни набавки 
− Врши примање, чување и издавање на книги од 

издавачката дејност на Универзитетот 
− Врши примање, чување и издавање на рекламен 

материјал, уметнички слики и други предмети за 
промоција на Универзитетот 

− Врши и други работни задачи зададени од 
претпоставените. 

 
3. Сектор за општи и правни работи 
3.1. Одделение за општи и правни работи 
 
Реден број  37 
Шифра ОБН 01 02 Г01 010 
Ниво Г1 
Звање  Самостоен референт 
Назив на работно место Самостоен референт архивар 
Број на извршители 1 (еден) 
Одговара пред Раководител на Сектор за општи и правни работи 
Вид на образование Вишо или средно образование 

Ниво на стручни квалификации V А или ниво на 
квалификации IV според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според 
ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку средно или вишо 
образование.  

Други посебни услови  
Работни цели Ефективно, ефикасно, квалитетно го поддржува 

спроведувањето на работите од делокругот на соодветното 
одделение и сектор. 

Работни задачи и обврски 
 

Главни работни задачи и обврски: 
− Учествува во извршувањето на помошно-стручни, 

сметководствени, материјално - финансиски, 
информативно - документациони, административно - 
технички, статистички, информатички, кадровски, и 
други работи од административна природа; 

− Подготвува материјали, документи и податоци и води 
евиденции во врска со извршувањето на работите од 
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делокругот на соодветното одделение и сектор; 
− Учествува во оценувањето на административни 

службеници во својата институција и во други 
институции; и 

− Врши и други работи утврдени со овој акт за 
систематизација на работните места на институцијата. 

Посебни работни задачи и обврски: 
− Самостојно врши најсложени помошно-стручни, 

сметководствени, материјално- финансиски, 
информативно - документациони, административно - 
технички, статистички, информатички, кадровски 
работи или работи од други области, а кои се од 
административна природа, во согласност со општите 
упатства на непосредно претпоставениот раководен 
административен службеник. 

Специфични работни задачи и обврски: 
− Ги следи и ги применува законските прописи што се 

однесуваат на архивското работење 
− Се грижи за правилно архивирањена сите предмети 

според  планот на архивски знаци и  листите на 
категорииза чување на архивска граѓа и на 
регистратурскиот материјал; 

− Изготвува попис на архивска граѓа од трајна вредност, 
која во средена состојба му се предава на Државниот 
архив на РМ 

− Изготвува пописен лист на документарен материјал 
предложен за уништување и истиот го предава на 
Државниот архив 

− Собира, средува и обработува архивски материјали 
− Се грижи за безбедно чување на архивскиот материјал 

од секаков вид на оштетување или уништување 
− Ги чува и ракува со печатот и штембилот на 

Универзитетот и со печатите од меѓународните проекти 
− Води евиденција за исполнување на правото на 

годишен одмор за секој вработен поединечно 
− Води деловоден протокол и помошни книги за 

евиденција за примената и испратената пошта 
(регистар, интерни доставни книги и др.)  

− Примената пошта ја заведува во деловодниот протокол 
и во интерните книги 

− Ги заведува актите за испраќање, задржува еден 
примерок за архивирање и се грижи навреме да бидат 
испратени 

− Се грижи за навремено испраќање на итните пратки 
− Води евиденција за патни налози 
− Води евиденција за пристигнати фактури во Книгата за 

влезни фактури 
− Води евиденција за меѓународни проекти (архивирање 

и чување) 
− Врши и други работни задачи зададени од 

претпоставените. 
 
 

84 
 



 
3. Сектор за општи и правни работи 
3.1. Одделение за општи и правни работи 
 
Реден број  38 
Шифра ОБН 01 02 Г01 001 
Ниво Г2 
Звање  Виш референт 
Назив на работно место Виш референт дактилограф 
Број на извршители 1 (еден) 
Одговара пред Раководител на Сектор за општи и правни работи 
Вид на образование Вишо или средно (гимназиско) образование  

Ниво на стручни квалификации V А или ниво на 
квалификации IV според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според 
ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку средно или вишо 
образование.  

Други посебни услови - Положен дактилографски курс I Б класа. 
Работни цели Ефективно, ефикасно, квалитетно го поддржува 

спроведувањето на работите од делокругот на соодветното 
одделение и сектор. 

Работни задачи и обврски 
 
 

Главни работни задачи и обврски: 
− Учествува во извршувањето на помошно-стручни, 

сметководствени, материјално - финансиски, 
информативно - документациони, административно - 
технички, статистички, информатички, кадровски, и 
други работи од административна природа; 

− Подготвува материјали, документи и податоци и води 
евиденции во врска со извршувањето на работите од 
делокругот на соодветното одделение и сектор; 

− Учествува во оценувањето на административни 
службеници во својата институција и во други 
институции; и 

− Врши и други работи утврдени со овој акт за 
систематизација на работните места на институцијата. 

Посебни работни задачи и обврски:  
− Врши помошно-стручни, сметководствени, 

материјално-финансиски, информативно-
документациони, административно - технички, 
статистички, информатички, кадровски работи, или 
работи од други области, а кои се од административна 
природа под надзор и контрола на непосредно 
претпоставениот раководен административен 
службеник. 

Специфични работни задачи и обврски: 
− Извршува дактилографски работи за генералниот 

секретар (писма, записници, одлуки, правилници, 
решенија и друга документација) и ја чува точноста на 
материјалите од таков карактер 

− Извршува дактилографски работи за ректорот и 
проректорите 

− Извршува дактилографски работи за потребите на 
вработените (точност, уредно и граматичко исправно 
отчукување на материјали) 
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− Пополнува пликови за писма, Ректорска управа, Сенат, 
Комисии и прослави на Универзитетот 

− Евидентира податоци за дипломирани студенти во 
Главната книга на дипломирани студенти 

− Врши и други работни задачи зададени од 
претпоставените. 

 
3. Сектор за општи и правни работи 
3.4. Одделение за радио, ТВ и web 
 
Реден број  39 
Шифра ОБН 01 02 Г01 004 
Ниво Г2 
Звање  Техничар I 
Назив на работно место Самостоен референт - техничар 
Број на извршители 1 (еден) 
Одговара пред Раководител на Одделение за радио, ТВ и web  
Вид на образование Вишо или средно образование 

Ниво на стручни квалификации V А или ниво на 
квалификации IV според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според 
ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку средно или вишо 
образование.  

Други посебни услови  
Работни цели Ефективно, ефикасно, квалитетно го поддржува 

спроведувањето на работите од делокругот на соодветното 
одделение и сектор. 

Работни задачи и обврски 
 
 
 

Главни работни задачи и обврски: 
− Учествува во извршувањето на помошно-стручни, 

сметководствени, материјално - финансиски, 
информативно - документациони, административно - 
технички, статистички, информатички, кадровски, и 
други работи од административна природа; 

− Подготвува материјали, документи и податоци и води 
евиденции во врска со извршувањето на работите од 
делокругот на соодветното одделение и сектор; 

− Учествува во оценувањето на административни 
службеници во својата институција и во други 
институции; и 

− Врши и други работи утврдени со овој акт за 
систематизација на работните места на институцијата. 

Посебни работни задачи и обврски:  
− Врши помошно-стручни, сметководствени, 

материјално-финансиски, информативно - 
документациони, административно - технички, 
статистички, информатички, кадровски работи, или 
работи од други области, а кои се од административна 
природа под надзор и контрола на непосредно 
претпоставениот раководен административен 
службеник. 

Специфични работни задачи и обврски: 
− Врши снимање и монтирање на радио емисии 
− Врши аудио обработка на снимениот материјал 
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− Реализирање на програма во живо  
− Се грижи за квалитетот на радио сигналот 
− Ја контролира радио опремата за обезбедување на 

квалитетна радио-програма 
− Ги решава техничките проблеми кои се јавуваат во 

процесот на работа 
− Обезбедува аудио записи потребни за реализација на 

програмата 
− Врши и други работни задачи зададени од 

претпоставените. 
 
3. Сектор за општи и правни работи 
3.1. Одделение за општи и правни работи 
 
Реден број  40 
Шифра ОБН 01 02 Г03 002 
Ниво Г3 
Звање  Секретар - технички секретар III 
Назив на работно место Референт за деловно работење 
Број на извршители 1 (еден) 
Одговара пред Раководител на Сектор за општи и правни работи 
Вид на образование Вишо или средно образование 

Ниво на стручни квалификации V А или ниво на 
квалификации IV според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според 
ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку средно или вишо 
образование.  

Други посебни услови  
Работни цели Ефективно, ефикасно, квалитетно го поддржува 

спроведувањето на работите од делокругот на соодветното 
одделение и сектор. 

Работни задачи и обврски 
 
 

Главни работни задачи и обврски: 
− Учествува во извршувањето на помошно-стручни, 

сметководствени, материјално - финансиски, 
информативно - документациони, административно - 
технички, статистички, информатички, кадровски, и 
други работи од административна природа; 

− Подготвува материјали, документи и податоци и води 
евиденции во врска со извршувањето на работите од 
делокругот на соодветното одделение и сектор; 

− Учествува во оценувањето на административни 
службеници во својата институција и во други 
институции; и 

− Врши и други работи утврдени со овој акт за 
систематизација на работните места на институцијата. 

Посебни работни задачи и обврски:  
− Врши рутински помошно-стручни, сметководствени, 

материјално-финансиски, информативно - 
документациони, административно - технички, 
статистички, информатички, кадровски работи, или 
работи од други области, а кои се од административна 
природа, под надзор и контрола на непосредно 
претпоставениот раководен административен 
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службеник. 
Специфични работни задачи и обврски: 
− Прима секојдневни телефонски повици преку 

телефонската централа и истите ги вклучува на 
локалите на Универзитетот 

− Прима секојдневни телефонски порачки преку 
локалните телефони од Универзитетот и истите ги 
вклучува во градска, меѓуградска или меѓународна 
линија 

− Се грижи за одржување и функционирање на 
телефонската централа и мултифункцисиот парат 

− Прима и испраќа факс 
− Пријавува за откриени дефекти на сите видови 

инсталации и опрема  
− Врши регистрација на поштата во поштенската книга 

„Фах“ 
− Врши и други работни задачи зададени од 

претпоставените. 
 
 
 

 
ПОМОШНО – ТЕХНИЧКИ ЛИЦА (од областа на образование) 

 
 
3. Сектор за општи и правни работи 
3.1. Одделение за општи и правни работи 
 
Реден број и шифра 41,  ОБН 04 01 А01 003 
Звање на работно место Ложач 
Назив на работно место Ложач (ложач-ракувач на парни котли) 
Број на извршители 1 (еден) 
Вид на образование Основно или средно образование 

Ниво на квалификации IV според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати 180/240 кредити стекнати според 
ЕЦВЕТ ИЛИ МКЦОО или најмалку основно или средно 
образование (КВ бравар). 

Други посебни услови - Положен испит за механизирано ложење или уверение 
за ракувач и одржувач на централно греење. 

Работни цели  
Работни задачи  
 
 
 
 
 

Специфични работни задачи и обврски: 
− Се грижи за навремено и редовно затоплување на 

работните простории на зградата на Ректоратот на 
Универзитетот, како и за исправност на апаратите за 
парно  греење 

− Прима  гориво за греење ЕЛ масло и се  задолжува со  
истото; 

− Дава месечен писмен извештај за потрошено гориво за 
греење 

− Чистење и одржување на грејниот котел и оџакот 
− Навремено откривање на дефекти и нивно брзо 

отстранување 
− Фотокопира и средува материјали за седници на Сенат, 
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ректорска управа, Комисии и сл. 
− Фотокопира и средува материјали (од поголем обем) за 

вработените во Ректоратот 
− Одговара за техничката исправност на фотокопирот и 

се грижи за негово редовно 
− Се грижи за навремено сервисирање на сите средства 

со кои работи 
− Врши и други работни задачи зададени од 

претпоставените. 
Одговара пред Раководител на Сектор за општи и правни работи 
 
3. Сектор за општи и правни работи 
3.1.  Одделение за општи и правни работи 
 
Реден број и шифра 42,  ОБН 04 01 А01 002 
Звање на работно место Хигиеничар 
Назив на работно место Хигиеничар 
Број на извршители 1 (еден) 
Вид на образование Основно или средно образование 

Ниво на квалификации IV според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати 180/240 кредити стекнати според 
ЕЦВЕТ ИЛИ МКЦОО или најмалку основно или средно 
образование. 

Други посебни услови  
Работни цели  
Работни задачи  
 
 
 
 
 

Специфични работни задачи и обврски: 
− Ги чисти и се грижи за одржување на хигиената во 

работните простории, дворот, приодите и кругот околу 
зградата на Ректоратот на Универзитетот 

− Се грижи за одржување на хигиената во санитарните 
јазли на зградата на Ректоратот на Универзитетот 

− Откривање  на настанати штети и дефекти и навремено 
пријавување кај раководителот на секторот  

− Се грижи за собните цвеќиња и цвеќињата засадени во 
дворот на зградата на Ректоратот на Универзитетот 

− Помага за безбедноста и уредноста на зградата на 
Ректоратот на Универзитетот и канцелариите   

− Генерално чистење на зградата на Ректоратот на 
Универзитетот по повод Патрониот празник и 
Годишнината од основањето на Универзитетот 

− Ги чисти и се грижи за одржување на хигиената во 
просториите на Универзитетот, во зградата на 
поранешната Касарна  

− Ги чисти и се грижи за одржување на хигиената на 
станот кој го користи Универзитетот (Стара Болница) 

− Врши и други работни задачи зададени од 
претпоставените. 

Одговара пред Раководител на Сектор за општи и правни работи 
 
3. Сектор за општи и правни работи 
3.1. Одделение за општи и правни работи 
 
Реден број и шифра 43,  ОБН 04 01 А01 002 
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Звање на работно место Хигиеничар 
Назив на работно место Хигиеничар 
Број на извршители 1 (еден) 
Вид на образование Основно или средно образование 

Ниво на квалификации IV според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати 180/240 кредити стекнати според 
ЕЦВЕТ ИЛИ МКЦОО или најмалку основно или средно 
образование. 

Други посебни услови  
Работни цели  
Работни задачи  
 
 
 
 
 

Специфични работни задачи и обврски: 
− Ги чисти и се грижи за одржување на хигиената во и 

околу Универзитетската спортска сала „Павел Шатев“ 
− Се грижи за држување на хигиената во санитарните 

јазли и соблекувалните во Универзитетската спортска 
сала „Павел Шатев“ 

− Врши евиденција на корисниците на Универзитетската 
спорска сала 

− Ги чисти и се грижи за одржување на хигиената во 
просториите на Ректоратот во старата Касарна 

− Се грижи за одржување на хигиената во санитарните 
јазли на Ректоратот во старата Касарна 

− Ги чисти и се грижи за одржување на хигиената во 
просториите на Универзитетското радио 

− Откривање  на настанати штети и дефекти и навремено 
пријавување кај одговорното лице 

− Врши и други работни задачи зададени од 
претпоставените. 

Одговара пред Раководител на Сектор за општи и правни работи 
 
3. Сектор за општи и правни работи 
3.1. Одделение за општи и правни работи 
 
Реден број и шифра 44,  ОБН 04 02 А01 002 
Звање на работно место Портир 
Назив на работно место Портир 
Број на извршители 1 (еден) 
Вид на образование Основно или средно образование 

 
Ниво на квалификации IV според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати 180/240 кредити стекнати според 
ЕЦВЕТ ИЛИ МКЦОО или најмалку основно или средно 
образование. 

Други посебни услови - Положен стручен испит или лиценца за вршење 
работи на обезбедување на лица и имот  

Работни цели  
Работни задачи  
 
 
 
 
 

Специфични работни задачи и обврски: 
− Врши евидентирање и упатување на  странките до 

надлежните служби и канцеларии 
− Учествува и помага во одржување на редот и 

безбедноста на  зградата на Ректоратот на 
Универзитетот  

− Врши достава на материјали за потребите на 
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Универзитетот и единиците на Универзитетот 
− Врши достава и ја презема целокупната пошта од 

поштенскиот фах на Универзитетот  во Главната пошта 
во Битола и ја предава на Советникот во Кабинетот на 
ректорот  

− Организира достава и врши  прием на пошта која треба 
да се испрати или прими по Брза пошта 

− Обавува работни задачи на телефонист на централа во 
зградата на Ректоратот на Универзитетот 

− Во текот на работното време не дозволува влегување во 
зградата на Ректоратот на Универзитетот на 
невработени лица без потреба, а оние што имаат 
потреба ги заведува и ги пријавува 

− Оневозможува влегување и движење на непознати лица 
и лица кои не се пријавиле 

− Одржува ред во зградата на Ректоратот на 
Универзитетот и дворот  

− Врши проверка на просториите (дали се заклучени, 
дали се затворени прозорците и сл.) во зградата на 
Ректоратот на Универзитетот 

− Пријавува насилни оштетувања и влегувања од 
непознати лица до фирмата ангажирана за 
обезбедување на објектите и/или до МВР 

− Евентуални појави на пожар ги отклонува сам, а пожар 
од посилен интензитет го пријавува во 
противпожарната служба и генералниот секретар и 
раководителот на сектор 

− Врши одржување и наводнување на дворот и 
зеленилото околу зградата на Ректоратот на 
Универзитетот 

− Во зимскиот период ги чисти пристапните патеки околу  
зградата на Ректоратот на Универзитетот 

− Врши и други работни задачи зададени од 
претпоставените. 

Одговара пред Раководител на Сектор за општи и правни работи 
 
3. Сектор за општи и правни работи 
3.1. Одделение за општи и правни работи 
 
Реден број и шифра 45,  ОБН 04 02 А01 001 
Звање на работно место Чувар 
Назив на работно место Чувар 
Број на извршители 2 (два) 
Вид на образование Основно или средно образование  

Ниво на квалификации IV според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати 180/240 кредити стекнати според 
ЕЦВЕТ ИЛИ МКЦОО или најмалку основно или средно 
образование. 

Други посебни услови - Положен стручен испит или лиценца за вршење 
работи на обезбедување на лица и имот 

Работни цели  
Работни задачи  
 

Специфични работни задачи и обврски: 
− Ги чува објектите кои му се доверени и опремата во 
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нив 
− Во текот на работното време не дозволува влегување во 

објектите на невработени лица без потреба, а оние што 
имаат потреба ги заведува и ги пријавува 

− Оневозможува влегување и движење на непознати лица 
и лица кои не се пријавиле 

− Одржува ред во објектите и дворовите на истите 
− Врши проверка на просториите (дали се заклучени, 

дали се затворени прозорците и сл.) 
− Пријавува насилни оштетувања и влегувања од 

непознати лица до МВР 
− Евентуални појави на пожар ги отклонува сам, а пожар 

од посилен интензитет го пријавува во 
противпожарната служба и генералниот секретар и 
раководителот на сектор 

− Води дневник во кој ги забележува сите случувања во 
текот на работното време 

− Врши одржување и наводнување на паркот и 
зеленилото  

− Во зимскиот период ги чисти пристапните патеки до 
објектите 

− Врши и други работни задачи зададени од 
претпоставените. 

Одговара пред Раководител на Сектор за општи и правни работи 
 
3. Сектор за општи и правни работи 
3.1. Одделение за општи и правни работи 
 
Реден број и шифра 46, ОБН 04 03 А01 001 
Звање на работно место Возач  
Назив на работно место Возач во Кабинет на ректор и одговорен на возен парк 
Број на извршители 1 (еден) 
Вид на образование Основно или средно образование-професионален возач 

Ниво на квалификации IV според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати 180/240 кредити стекнати според 
ЕЦВЕТ ИЛИ МКЦОО или најмалку основно или средно 
образование 

Други посебни услови Положен возачки испит за категориите А, Б, Ц1, Ц, Д1 
Работни цели  
Работни задачи  
 
 
 
 
 

Специфични работни задачи и обврски: 
− Управува со довереното моторното возило во 

согласност со важечките прописи 
− Се грижи за  безбедноста на патниците и одговара за 

исправноста на возилото 
− Се грижи за одржување на хигиената на моторното 

возило 
− Врши достава на материјали за потребите на 

Универзитетот и потребите на единиците на 
Универзитетот 

− Се грижи и одговара за исправноста на сите патнички 
возила сопственост на Универзитетот 

− Се грижи за редовно сервисирање на возилата, за 
роковите за технички преглед и за регистрација на 
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возилата 
− Води евиденција за помината километража, за 

потрошеното гориво, за извршен сервис и замена на 
резервните делови за сите возила 

− Врши и други работни задачи зададени од 
претпоставените. 

Одговара пред Раководител на Сектор за општи и правни работи 
 
3. Сектор за општи и правни работи 
3.1. Одделение за општи и правни работи 
 
Реден број и шифра 47,  ОБН 04 03 А01 001 
Звање на работно место Возач 
Назив на работно место Возач 
Број на извршители 2 (два) 
Вид на образование Основно или средно образование-професионален возач 

Ниво на квалификации IV според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати 180/240 кредити стекнати според 
ЕЦВЕТ ИЛИ МКЦОО или најмалку основно или средно 
образование. 

Други посебни услови Положен возачки испит за категориите А, Б, Ц1, Ц, Д1 
Работни цели  
Работни задачи  
 
 
 
 
 

Специфични работни задачи и обврски: 
− Управува со довереното моторното возило во 

согласност со важечките прописи 
− Се грижи за  безбедноста на патниците и одговара за 

исправноста на возилото кое го управува 
− Се грижи за одржување на хигиената на моторното 

возило кое го управува 
− Се грижи за редовно сервисирање на возилото,за 

роковите за технички преглед и за регистрација на 
возилото кое го управува 

− Води евиденција за помината километража и за 
потрошеното гориво на возилото кое го управува 

− Врши достава на материјали за потребите на 
Универзитетот и потребите на единиците на 
Универзитетот 

− Врши и други работни задачи зададени од 
претпоставените. 

Одговара пред Раководител на Сектор за општи и правни работи 
 
3. Сектор за општи и правни работи 
3.1. Одделение за општи и правни работи 
 
Реден број и шифра 48, ОБН 04 04 А01 011 
Звање на работно место Работник во кујна 
Назив на работно место Работник во кујна 
Број на извршители 1 (еден) 
Вид на образование Основно или средно образование  

Ниво на квалификации IV според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати 180/240 кредити стекнати според 
ЕЦВЕТ ИЛИ МКЦОО или најмалку основно или средно 
образование. 
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Други посебни услови  
Работни цели  

 
Работни задачи  
 
 
 
 
 

Специфични работни задачи и обврски: 
− Ги врши сите услуги за варење на топли напитоци 

(кафе, чај и др.), како и служење на сок, вода и сл. 
− Врши достава на истите до вработените во Централната 

стручна и административна служба, членовите на 
работните тела, Сенатот, Ректорската управа и 
комисиите за време на одржување на седници 

− Се грижи за снабденоста со потребните артикли кои ги 
служи 

− Ја одржува хигиената во кујната и на приборот за 
служење на напитоците 

− Врши и други работни задачи зададени од 
претпоставените. 

Одговара пред Раководител на Сектор за општи и правни работи 
 
3. Сектор за општи и правни работи 
3.1. Одделение за општи и правни работи 
 
Реден број и шифра 49,  ОБН 04 01 А01 006 
Звање на работно место Хаус-мајстор 
Назив на работно место Хаус-мајстор I 
Број на извршители 1 (еден) 
Вид на образование Средно образование  

Ниво на квалификации IV според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати 240 кредити стекнати според 
ЕЦВЕТ ИЛИ МКЦОО или најмалку средно образование. 

Други посебни услови  
Работни цели  
Работни задачи  
 
 
 
 
 

Специфични работни задачи и обврски: 
− Врши редовна контрола на противпожарните апарати и 

хидранти, алармниот систем, системот за панично 
осветлување, електричните и водоводните инсталации и 
се грижи за нивната исправност 

− Врши редовна контрола на опремата во работните 
простории на Спортската сала 

− Се грижи за тековно одржување на објектите на 
Универзитетот 

− Се грижи за навремено отстранување на утврдените 
недостатоци и дефекти на опремата, уредите, 
инсталациите и објектите 

− По налог на генералниот секретар или раководителите 
на сектори, врши поправки на опремата, уредите, 
инсталациите и објектите 

− Пријавува покрупни дефекти и недостатоци на 
опремата, уредите, инсталациите и објектот и помага во 
нивното отстранување 

− Ја контролира точноста на искористената електрична 
енергија, вода и топлинска енергија со проверка на 
броилата и фактурираната количина 

− Врши потребни молеро-фарбарски работи 
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− Врши работи во дворот и пристапите кај спортската 
сала и зградите на Универзитетот во поранешната 
Касарна, уредување на зеленилото во дворот и други 
активности 

− Врши и други работни задачи зададени од 
претпоставените. 

Одговара пред Раководител на Сектор за општи и правни работи 
 

 
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 25 

Овој Правилник може да се изменува и дополнува во согласност со член 22 од 
Правилникот за содржината и начинот на подготовката на актите за внатрешна 
организација и сестематизација на работните места, како и содржината на 
функционалната анализа на институциите на јавниот сектор („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.11/2015). 

 
Член 26 

Со влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за 
организација и систематизација на работните места во Централната стручна и 
административна служба на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола бр.07-
764/9 од 29.06.2011 година и Правилникот за дополнување на Правилникот за 
организација и систематизација на работните места во Централната стручна и 
административна служба на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола бр.09-
1096/4 од 15.08.2012 година и Правилникот за систематизација на работните места во 
Централната стручна и административна служба на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ - Битола бр.14-1559/4-1 од 23.11.2015 година, со добиена Писмената 
согласност од Министерството за информатичко општество и администрација бр.12/6-
2073/3 од 14.07.2016 година. 

 
Член 27 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, а ќе се објави по добиената Писмена 
согласност од Министерството за информатичко општество и администрација. 

 
 

Проф.д-р Сашо Коруновски 
                Ректор 
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ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ  НА РАБОТНИТЕ МЕСТА  ВО  
ЦЕНТРАЛНАТА СТРУЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА НА 

УНИВЕРЗИТЕТОТ  
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА  (РЕКТОРАТ) 

Р.бр. Шифра Назив на работното место Број на 
извршители 

АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ  
(40 работни места со 41 извршител) 

1 ОБН 01 02 А01 001 Генерален секретар на Универзитетот 1 
2 ОБН 01 02 Б02 002 

  
Раководител на Сектор за настава, 
наука и меѓународна соработка 

1 

3 ОБН 01 02 Б02 003 Раководител на Сектор за финансии, 
сметководство, инвестиции и развој 

1 

4 ОБН 01 02 Б02 001 Раководител на Сектор за општи и 
правни работи 

1 

5 ОБН 01 02 Б02 007 
 

Раководител на Сектор за 
информатички и комуникациски 
технологии 

1 

6 ОБН 01 02 Б04 004 Раководител на Одделение за настава и 
наука 

1 

7 ОБН 01 02 Б04 003 Раководител на Одделение за 
меѓународна соработка 

1 

8 ОБН 01 02 Б04 011 Раководител на Одделение за 
финансиско, сметководствено и 
материјално работење 

1 

9 ОБН 01 02 Б04 017 Раководител на кабинет на Ректор 1 
10 ОБН 01 02 Б04 010 

 
Раководител на Одделение за издавачка 
дејност, култура и спорт 

1 

11 ОБН 01 02 Б04 024 Раководител на Одделение за радио, ТВ 
и web 

1 

12 ОБН 01 02 Б04 030 
 

Раководител на Центар за кариера, 
алумни и доживотно учење 

1 

13 ОБН 01 02 В01 004 Советник за настава и наука 1 
14 ОБН 01 02 В01 004 Советник за настава и наука 1 
15 ОБН 01 02 В01 003 Советник за меѓународна соработка 2 
16 ОБН 01 02 В01 011 Советник за финансиско, 

сметководствено и материјално 
работење и одговорен сметководител 

1 

17 ОБН 01 02 В01 011 Советник за финансиско, 
сметководствено и материјално 
работење 

1 

18 ОБН 01 02 Б01 001 Советник за општи и нормативно-
правни работи 

1 

19 ОБН 01 02 В01  037 Советник во кабинетот на Ректорот 1 
20 ОБН 01 02 В01 022 Советник за издавачка дејност и 

култура 
1 

21 ОБН 01 02 В01 035 
 

Главен и одговорен уредник на 
Универзитетско радио 

1 

22 ОБН 01 02 В01 009 Советник за ИКТ 1 
23 ОБН 01 02 В01 038 Советник за кариера, алумни и 

доживотно учење 
1 

24 ОБН 01 02 В02 004 Виш соработник за настава и наука 1 
25 ОБН 01 02 В02 004 Виш соработник за настава и наука 1 
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26 ОБН 02 01 В02 011 Виш соработник за финансиско, 
сметководствено и материјално 
работење и благајник 

1 

27 ОБН 01 02 В02 027 Виш соработник за култура и спорт 1 
28 ОБН 01 02 В02 008 Виш соработник за библиотечно 

работење 
1 

29 ОБН 01 02 В02 009 Виш соработник за ИКТ 1 
30 ОБН 02 01 В02 028 Виш соработник за кариера, алумни и 

доживотно учење 
1 

31 ОБН 01 02 В04 006 Помлад соработник за ЕКТС 1 
32 ОБН 01 02 В04 003 Помлад соработник за меѓународна 

соработка 
1 

33 ОБН 01 02 В04 012 Помлад соработник за инвестиции и 
развој 

1 

34 ОБН 01 02 В02 009 Помлад соработник за ИКТ 1 
35 ОБН 01 02 В04 024 Помлад соработник за кариера, алумни 

и доживотно учење 
1 

36 ОБН 01 02 Г01 015 Самостоен референт за јавни набавки 1 
37 ОБН 01 02 Г01 010 Самостоен референт архивар 1 
38 ОБН 01 02 Г01 001 Виш референт дактилограф 1 
39 ОБН 01 02 Г01 004 Самостоен референт - техничар 1 
40 ОБН 01 02 Г03 002 Референт за деловно работење 1 

ПОМОШНО-ТЕХНИЧКИ ЛИЦА 
(9 работни места со 11 извршители) 

41 ОБН 04 01 А01 003 Ложач (ложач-ракувач на парни котли) 1 
42 ОБН 04 01 А01 002 Хигиеничар 1 
43 ОБН 04 01 А01 002 Хигиеничар 1 
44 ОБН 04 02 А01 002 Портир 1 
45 ОБН 04 02 А01 001 Чувар 2 
46 ОБН 04 03 А01 001 

 
Возач во Кабинет на ректор и 
одговорен на возен парк 

1 

47 ОБН 04 03 А01 001 Возач 2 
48 ОБН 04 04 А01 011 Работник во кујна 1 
49 ОБН 04 01 А01 006 Хаус-мајстор I 1 

ВКУПНО РАБОТНИ МЕСТА: 49 
Вкупно административни службеници (извршители): 41 

Вкупно помошно-технички лица (извршители): 11 
ВКУПНО ИЗВРШИТЕЛИ: 52 

 
 
 
 

 
 
 
Проф. д-р Сашо Коруновски 

                Ректор 
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Табеларен преглед на работните места во 
Централната стручна и административна служба на Универзитет „Св. Климент Охридски“Битола 

                                                     Административни јавни службеници  
 

 A
-1

 

Генерален секретар  

 

С
ек

то
р 

Сектор за општи и правни работи Сектор за настава, наука и 
меѓународна соработка 

Сектор за финансии, 
сметководство, 

инвестиции и развој 

Сектор за 
ИКТ   

Ра
ко

во
ди

т
ел

и 

Б-
2 Раководител  

на Сектор на општи и правни работи 

Раководител 
 на Сектор настава, наука 
и меѓународна соработка 

Раководител 
 на Сектор финансии, 

сметководство, 
инвестиции и развој 

 
Раководител 
на Сектор за 

ИКТ 

 

  

О
дд

ел
ен

ие
 Оддeлен

ие за 
општи и 
правни 
работи 

Кабинет 
на Ректор 

Одделен
ие за 
издавачк
а 
дејност, 
култура 
и спорт 

Оддел
ение 
за  
радио, 
ТВ и 
web  

Одделение 
за настава и 
наука 

Одделение 
за 
меѓународ
на 
соработка 

Одделение 
за 
финансиско, 
сметководст
вено и 
материјално 
работење -  

Одделен
ие за 
инвести
ции и 
развој 

Oдделение 
за ИКТ 

Центар 
за 
кариера, 
алумни 
и 
доживот
но 
учење 

Ра
ко

во
ди

те
ли

 

Б-
4  

Раководит
ел на 

Кабинет 
на ректор 

Раковод
ител на 
Одд. за 

издавачк
а 

дејност, 
култура 
и спорт 

 
Раково
дител 

на 
одделе
ние за 
радио, 
ТВ и 
web 

Раководител 
на Одд. за 
настава и 

наука 

Раководит
ел на Одд. 

за 
меѓународ

на 
соработка 

Раководител 
на Одд. за 

финансиско, 
сметководст

вено и 
материјално 

работење 

  

Раковод
ител на 
Центар 

за 
кариера, 
алумни 

и 
доживот

но 
учење 

С
ов

ет
ни

ци
 

В
-1

 

Советник 
за општи 

и 
норматив

но-
правни 
работи  

Советник 
во 
Кабинетот 
на 
ректорот  
 
 

Советни
к за 
издавачк
а 
дејност 
и 
култура  

 
 

Советник за 
настава и 
наука 

Советник 
за 
меѓународ
на 
соработка  

Советник за 
финансиско, 
сметководст
вено и 
материјално 
работење и 
одговорен 
сметководит
ел 
 

  Советник за 
ИКТ 

 
Советни
к за 
кариера, 
алумни 
и 
доживот
но 
учење 
 

В
-1

 

 

 

 

Главе
н и 
одгово
рен 
уредн
ик на 
Ун. 
Радио 
 

Советник за 
настава и 
наука 
 

Советник 
за 
меѓународ
на 
соработка  

Советник за 
финансиско, 
сметководст
вено и 
материјално 
работење 

 

  

В
иш

 с
ор

аб
от

ни
к В

-2
 

  

  

Виш 
соработ
ник за 
култура 
и спорт  

  

 
 
 
Виш 
соработник 
за настава и 
наука 
 
 
 

 

Виш 
соработник  
за 
финансиско, 
сметководст
вено и 
материјално 
работење и 
благајник 

  
Виш 
соработник 
за ИКТ  

Виш 
соработ
ник за 
кариера, 
алумни 
и 
доживот
но 
учење 

В
-2

 

  

  

Виш 
соработ
ник за 
библиот
ечно 
работењ
е    

 
Виш 
соработник  
за настава и 
наука 
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П
ом

ла
д 

со
ра

бо
тн

ик
 

В
-4

 

    
Помлад 

соработник 
за ЕКТС 

Помлад 
соработни

к за 
меѓународ

на 
соработка 

 

Помлад 
соработ

ник  
за 

инвести
ции и 
развој 

Помлад 
соработник 

за ИКТ 

Помлад 
соработ
ник за 

кариера, 
алумни 

и 
доживот

но 
учење 

П
ом

ош
но

-с
тр

уч
ни

  
ад

ми
ни

ст
ра

ти
вн

и 
 с

лу
ж

бе
ни

ци
   

Г-
1 

Самостое
н 
референт 
архивар          

Самостоен 
референт за 
јавни 
набавки    

  

  

Г-
2 

Виш 
референт 
дактилогр
аф   

    

Самост
оен 
рефере
нт-
технич
ар      

  

      

Г-
3 

Референт 
за 
деловно 
работење      

  

    

  

      

 Помошно-технички лица 

П
ом

ош
но

 т
ех

ни
чк

и 
ли

ца
 

  

Ложач 
(ложач-
ракувач на 
парни 
котли)           

  Хигиеничар           

  Хигиеничар           

  Портир          

  Чувар          

  Чувар          

  

Возач во 
кабинет на 
Ректор и 
одговорен 
на возен 
парк          

  Возач          

 Возач          

  Работник во 
кујна           

  Хауз-
мајстор I          
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Р  Е  Ф  Е  Р  А  Т  

 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК  ОД ОБЛАСТИТЕ ФИНАНСИИ И 

СМЕТКОВОДСТВО НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО ПРИЛЕП 
 
 Наставно - научниот совет на Економскиот факултет – Прилеп, со одлука  
бр. 02-2149/2 од 22.12.2016 год., формира Рецензентска комисија за избор на 
наставник од областите финансии и сметководство во состав:  

• д-р Гордана Трајкоска, редовен професор на Економскиот факултет-
Прилеп; 

• д-р Сузана Талеска, редовен професор на Економскиот факултет – 
Прилеп; и  

• д-р Ѓорги Манчески, редовен професор на Економскиот факултет – 
Прилеп. 

По разгледувањето на пријавата и придружните материјали, а врз основа 
на Законот за високото образование и Правилникот за единствените критериуми 
и постапката за избор во наставно-научни, наставни, наставно-стручни и 
соработнички звања на Универзитетот "Св. Климент Охридски" – Битола, 
Рецензентската комисија го поднесува следниов:  
 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј  
     

На објавениот конкурс во весниците „Нова Македонија“ на  23 ноември 
2016 година  и “Лајм” на 25 ноември 2016   за избор на наставник од областите 
финансии и сметководство се пријави само кандидатот, д-р Гордана Витанова, 
редовен професор на Економскиот факултет - Прилеп. Врз основа на увидот во 
доставените документи од кандидатот, Рецензентската комисија го дава 
следново мислење и оценка: 

 
Биографски податоци за кандидатот 
 
Кандидатот, Гордана Витанова е родена на 23.07.1959 година во 

Кавадарци каде што го завршила основното и средното образование, и тоа со 
одличен успех. 

По завршувањето на гимназиското образование, таа се запишала на 
Економскиот факултет во Штип, при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” – 
Скопје, каде што дипломирала во 1982 година, при што била прогласена за 
најдобар студент, а студиите ги завршила за три, наместо за четири години, 
односно преминала од една во друга генерација, со просечна оценка 8,97. 

Во учебната 1982/83 година, таа се запишала на последипломски студии 
на Економскиот факултет во Прилеп, при Универзитетот "Св. Климент 
Охридски" – Битола, на студиската програма од областа на деловните финансии. 
Последипломските студии ги завршила 1987 година, со просечна оценка 8,71, 
односно со одбраната на магистерскиот труд на тема: “Финансирањето и 
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економската ефикасност на јавните претпријатија со посебен осврт на ЈП 
Електростопанство на Македонија – Скопје, погон РЕК - Битола”. 

Гордана Витанова и по магистрирањето продолжува да ја реализира 
својата амбиција за научноистражувачка работа. Како резултат на тоа, во 2000 
година се стекнува со научен степен доктор на економски науки, и тоа со 
одбраната на докторската дисертација, на тема: “Пазарот на капитал во 
современата теорија и практика и неговите функции во финансирањето на 
претпријатијата”. Својата практична работа Г. Витанова ја започнува со 
нејзиното вработување во 1982 година во Органот на управа при Собранието на 
општина Радовиш. Во 1985 година таа се вработува во РЕК – Битола, пр ЕСМ – 
Скопје, каде што до 1989 година работи во службата за план и анализа, а од 
1989 година е ангажирана како раководител на секторот за сметководство. Од 
2002 година Г. Витанова е назначена за финансиски директор на РЕК-Битола, 
ЕСМ-Скопје. 

Во академската 2003/2004 година, односно од 01.10.2003 година, Гордана 
Витанова се вработува на Економскиот факултет во Прилеп, каде што најнапред 
е избрана за наставник по предметот финансиски пазари и институции во звање 
доцент. Истата година таа е избрана за наставник во звање доцент и по 
предметите: даночно и банкарско сметководство и практикум за менаџерско 
сметководство. Во 2007 година, со одлука на Наставно - научниот совет на 
Економскиот факултет – Прилеп, Г. Витанова е избрана за наставнк по 
предметот финансиски пазари и институции во звање вонреден професор, а во 
2008 година во звање вонреден професор е избрана и по предметите: 
сметководство, даночно и банкарско сметководство и практикум за менаџерско 
сметководство. 

Со одлука бр. 07-307/3 oд 28.02.2012 година донесена од Сенатот на 
Универзитетот„Св. Климент Охридски“ Битола Гордана Витанова е избрана за 
редовен професор на областите  финансии и сметководство. 

Исто така ангажирана е и на втор циклус на студии по предметите: пазар 
на капитал и финансиски институции, инвестициско банкарство и финансиско  
сметководство-напредно ниво. 

Под нејзино менторство имаaт магистрирано 58 магистранти и 
докторирано двајца докторанти. 

 Во периодот од  29.02.2008 год. дo 15.09.2014 год. ja извршуваше 
функцијата продекан по финансии на Економски факултет-Прилеп. 

Со одлука бр.02-108/1 од 21.01.2015 год. беше назначена за раководител на 
Центарот за перманентно усовршување на Економски факултет-Прилеп. 

Во периодот од 2009 год. до 2016 год. беше член на Сенатот на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола. 

 

Учество во реализација на наставата 
 

Кандидатот д-р Гордана Витанова успешно ја реализира наставата на 
следниве наставни дисциплини на Економскиот факултат-Прилеп: 
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• сметководство-прв циклус на студии; 
• финансиски пазари и институции-прв циклус на студии; 
• пазар на капитал и финансиски институции-втор циклус на студии; 
• инвестициско банкарство-втор циклус на студии; 
• финансиски смметководство-напредно ниво-втор циклус на студии; 
Успешноста во реализацијата на наставно-образовната дејност се 

потврдува со позитивната оценка од самоевалуацијата. Според резултатите од 
извршената самоевалуација кандидатот д-р Гордана Витанова позитивно е 
оценет според сите испитувани индикатори вклучени во анкетното 
истражување за самоевалуација.  Имено 96,2% од вкупно 206 анкетирани  
студентите се изјасниле дека наставникот е соодветно подготвен за квалитетна 
реализација на наставата, а 93,4% од анкетираните студенти одговориле дека 
наставникот за време на предавањата е посветен и предизвикува интерес кај 
студентите. Исто така 97,4% од анкетираните студенти одговориле дека 
наставникот редовно ја изведува наставата, a 97% oд студентите се согласуваат 
дека личната култура на наставникот и неговиот однос кон студентите се на 
соодветно ниво. По однос на оценувањето на постигнувањата на студентите 
95% од анкетираните студенти одговориле дека резултатите од работата на 
студентите објективно се оценуваат од страна на наставникот, и исто толку 
студенти се согласуваат дека предметната програма е покриена со соодветна 
литература. 

Согласно претходно наведеното, Рецензантската комисија го оцени како 
позитивен Извештајот од самоевалуацијата за кандидатот д-р Гордана 
Витанова. 

 
 
 
 

Список на објавени научни и стручни трудови во периодот 

 од 2012-2016 година 
 

1. Analysis of people’s information about the reformed retirement plan in the 
Republic of Macedonia, (vo koavtorstvo) Majska konferencija o strategijskom 
menadzmentu, Univerzitet u Beogradu, Tehnicki fakultet u Boru, maj 2012.; 

2. Cost Quality Management –Imperative for Competitive Adventage, (vo 
koavtorstvo) 1 –st International Conference “South East European Countries 
toward European Integration”, Universiteti "Aleksander Huvani", Fakulteti 
Ekonomik, Elbasan, October 2012 

3. Предизвиците на менаџерското сметководство во Република 
Македонија (во коавторство) XIV Симпозиум на Сметководителите на 
Република Македонија, Зборник на трудови, Конвергенција на 
финансиското известување во услови на економска криза и 
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позиционирање на сметководствената професија во рамките на овој 
процес, Струга, 2012 god.; 

4. Portfolio management in banking institutions of the Republic of Macedonia, 
(vo koavtorstvo) International Conference, South –East European Countries 
towards European Integration, University Aleksander Xhuvani, Faculty of 
Economics, Elbasan, Albania, ISSN 2221-5956, October, 2012.; 

5. The capital market development in the function of efficient portfolio 
management in the Republic of Macedonia., (vo koavtorstvo) 2nd REDETE 
2012 Conference, International Scientific Conference Economic Development 
and Enterpreneurship in Transition Economies:A Search For New Paradigms, 
Conference Proceedings 2012 (ISSN 2233-1034, ISBN 978-99938-46-54-3), 
Banja Luka, October, 2012.; 

6. Balanced Scorecard as a Strategic Management Tool, (vo koavtorstvo) 
Strategic Management, International Journal of Strategic Management and 
Decision Support Systems in Strategic Management, University of Novi Sad, 
Faculty of economics-Subotica, Vol.17 No. 1, 2012  

7. Reformed pension fund’s perspectives on the financial market in the 
Republic of Macedonia, (vo koavtorstvo) 18th International Scientific 
Symposium, Strategic management and Decision Support Systems in Strategic 
Management, Conference Proceedings, University in Tuzla, Faculty of 
Economics, Tuzla, December 2013.; 

8. Investing pension funds as security factor in the third age of life (vo 
koavtorstvo) Horizons, International Scientific Journal, Series A Social 
Sciences Humanities, University St.Kliment Ohridski – Bitola, Year IX, 
Volume 14,  2013 

9. Equity financing and the issuance of securities on the Macedonian Stock 
Exchange, (vo koavtorstvo) International Scientific Conference Economy of 
Integration ICEI 2013, Conference Proceedings, University in Tuzla, Faculty 
of Economics, Tuzla, December 2013.; 

10. Options as an instrument for risk management, (vo koavtorstvo) 
International Scientific Conference Economy of Integration ICEI 2013, 
Conference Proceedings, University in Tuzla, Faculty of Economics, Tuzla, 
December 2013.; 

11. Life insurance in Republic of Macedonia – Luxury or Necessity, (vo 
koavtorstvo) TEM Journal (Technology Education Management Informatics), 
ISSN: 2217-8309, (Print), ISSN: 2217-8333 (Online), Vol.3, N0.2,  May 
2014.; 

12. Quality Management – Imperative for Competitive Advantage, (vo 
koavtorstvo) Horizons, International Scientific Journal, Series A Social 
Sciences Humanities, University St.Kliment Ohridski – Bitola, Year X, 
Volume 14, September 2014; 
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13. Knowledege of the population in the purpose of developing investment funds 
in Republik of Macedonia, (vo koavtorstvo) Annals of the “Constantin 
Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, ISSUE 2/2014, 
“Academica BRÂNCUŞI”, ISSN 2344 – 3685/ ISSN-L 1844 – 7007, Târgu 
Jiu, May, 2014.; 

14. Лизингот како форма на финансирање на деловните субјекти во 
Република Македонија,  (во коавторство) Еквилибриум бр.15, 
Економски факултет, Прилеп, 2014.; 

15. Investing in pension funds as security factor in the third age of life, (vo 
koavtorstvo) International Scientific Journal Horizons, University St. Kliment 
Ohridski, Bitola, Volume 14, September 2014.; 

16. Management’s Awareness for Implementation of Contemporary Accounting 
Concepts in Republic of Macedonia, (vo koavtorstvo) TEM Journal – 
Volume 3/Number 1/2014  

17. Alternative sources of  SMEs financing in Republic og Macedonia, (vo 
koavtorstvo) International Conference SMEs Development and 
Inovation:Building Competitive Future of South-Eastern Europe, Conference 
Proceedings, October, Ohrid, 2014.; 

18. Comparative Analysis of the Life Insurance in Republic of Macedonia and 
Republic of Serbia, (vo koаvtorstvo) UCB Annals of Constantin Brancusi No 
6/2015 Economy Series. 

19. Leasing Arrangements as a form of Financing Business entities in Republic 
of Macedonia, (vo koаvtorstvo), UCB Annals of Constantin Brancusi, No 
1/2015 Economy Series.; 

20. Financing of Business Entities in Republic of Macedonia through Issue of 
Bonds, (vo koаvtorstvo), UCB Annals of Constantin Brancusi No 1/2015 
Economy Series.; 

21. Analysis of Knowledge about Capital Market Activities in Republic of 
Macedonia, (vo koаvtorstvo)  International Journal for Economic Theory and 
Practices and Social Issues, Eкоnomika, Vol.2, 2016 god.; 

22. Contemporary trends in banking in Republic of Macedonia, (vo koаvtorstvo) 
XXI Internacionalni naučni skup SM 2016 Strategijski menadžment i sistemi 
podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Faculty of Economics-
Subotica, Serbia, 2016 god.; 

23. Analysis of Knowledge about Capital Market Activities in Republic of 
Macedonia, (vo koаvtorstvo) Ekonomika, Nis, Serbia, No 2/2016 god.; 

24. The Impact of Macedonian Stock Exchange Performance on Economic 
Growth in Republic of Macedonia, (vo koаvtorstvo) International Balkan and 
Near Eastern Social Scienes Conference Series (IBANESS) Prilep, 
Macedonia, October 29-30, 2016 god. 
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Список на објавени научни и стручни трудови во периодот 

oд 2005-2011 година 
 
1. Tржиште капитала у транзиционим земљама, Финран, бр. 12 Савез 

рачуновоѓа и ревизора, Републике Српске, 2005 год.; 
2. Финансиските инструменти  во конкекст на финансиските пазари и 

меѓународните стандарди, Зборник на трудови, Сојуз на 
сметководители, финансисти и ревизори на Република Македонија, 
Струга, 5-7 декември 2005 год.; 

3. Регионална соработка на Македонската берза на долгорочни хартии 
од вредност во контекст  на економскиот развој, Меѓународен 
симпозиум на тема, „Регионалната соработка и економскиот развој“, 
Економски факултет-Прилеп, 2005 год.; 

4. Значењето и потребата од интерна ревизија за менаџерите, Билтен 
на Министерството за финансии на Република Македонија 1-2 ,Скопје, 
2005 год.; 

5. Меѓународните сметководственти стандарди во функција на 
развојот на пазарот на капитал, (во коавторство), Годишник на 
Економски факултет-Прилеп, 2005 год.; 

6. Финансиските деривати на финансискиот пазар, (во коавторство) 
Меѓународна научна конференција на тема “Предизвиците на новата 
економија“, Економски факултет-Прилеп, Охрид, 2007 год.; 

7. Пазарот на пари во Република Македонија, (во коавторство), 
Економија и бизнис, фебруари-март, Скопје, 2006 год.; 

8. Опциите во глобалната  економија (во коавторство), Меѓународна 
научна конференција на тема „Предизвиците на новата економија”, 
Економски факултет - Прилеп, 19-20 октомври,Охрид, 2007 год.; 

9. Улогата и значењето на финансиските деривати на финансискиот 
пазар, (во коавторство) Зборник на трудови на Меѓународната научна 
конференција на тема “Предизвиците на новата економија” , Охрид, 2007 
год.; 

10. Управување со ризикот преку инвестирање во портфолио на хартии 
од вредност”, (во коавторство), Зборник радова, Економски факултет – 
Суботица, 2007 год.;  

11. Notification as the core element towards investors’ interest protection, (во 
коавторство) International Scientific Conference ECO-Trend 2007, 
University of Târgu – Jiu, Romania, 2007,; 

12. Менаџирање со ризиците на финансиските пазари во глобалната 
економија (во  коавторство), Меѓународна научна конференција на тема 
„Предизвиците на новата економија”, Економски факултет - Прилеп, 19-
20 октомври, Охрид, 2007 год.; 

13. Informisanje u funkciji zastite interesa investitota, ( vo koavtorstvo) 
Univerzitet u Nisu, Еkonomski fakultet,  “Ekonomske teme”, Nis br.3, 2007 
god; 
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14. Финансиските опции во глобализацијата, (во коавторство) 
Меѓународна конференција, Бизнис и глобализација, Економски 
факултет-Прилеп, Универзитет Св. Климент Охридски-Битола, Охрид 
2007 год.; 

15.  Улогата и значењето на опционите договори во развојот на пазарот 
на капитал (во коавторство)  „Eкономија и бизнис”, април - мај, Скопје 
2008 год.; 

16. Систем “Just–in–time”-“точно навреме”, Зборник на трудови, Друштво 
за наука (во коавторство), 2008 год; 

17. Cost Quality Management”, EcoTrend - European Developments and 
Globalization, (во коавторство), Faculty of Economics, „Constantin 
Brâncuşi” University of Tg-Jiu, 2008 god.; 

18. Merenje performansa u funkciji unapredjenja procesa upravljanja, (во 
коавторство) SM 2009 – Strategijski menadžment i sistemi podrške 
odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Subotica, 2009 год.; 

19. Total Quality Management – Success Paradiggm in Terms of Globalization, 
(во коавторство)  V Majska konferencija o startegijskom menadzmentu, Bor, 
2009 god, ; 

20. The meaning of investment funds for the development of the stock market in 
the Republic of Macedonia, (во коавторство) International Scientific 
Conference ECO-Trend 2009, University of Târgu – Jiu, Romania, 2009 god,; 

21. Credit risk management in the Republic of Macedonia during the post-
recession, International conference – the economy and business in post-
recession, Faculty of economics, Prilep, 2010 god.; 

22. Challenges of management accounting in a new business environment, (во 
коавторство) International conference – The Economy and business in post-
recesion, Faculty of Economics – Prilep, 2010 god.; 

23. Credit risk management in the Republic of Macedonia during the post-
recession, (vo koavtorstvo) Меѓународната научна конференција The 
economy and business in post-recession, Економски факултет-Прилеп, 29 
октомври 2010 god.; 

24. Security in electronic banking system, security in the post-conflict (Western) 
Balkans, (vo koavtorstvo) Transition and Challenges faced by the Republic of 
Makedonia, Ohrid 27-28.05.2011. god.; 

25. Balanced Scorecard as a Strategic Management Tool, (во коавторство)16th 
International Scientific Conference SM2011, Strategic Management and 
Decision Support Systems in Strategic Management, Book of Apsract, Faculty 
of economics-Subotica, 2011 god.; 

26. Opportunities for financing the small and medium-size businesses in 
the Republic of Macedonia through issuing long-term securities, Researcing 
Economic Development and Enterpreneurship in Transitional Economies, 
Faculty of Economics, University of Banja Luka, Republic of Srpska, Bosna 
and Hercegovina, 2011 god.; 

27. Incorporating the value of intangible assets in formal accounting and 
financial statements-key contemporary manaferial challenge (во 
коавторство) International conference  Economic & Social Challenges 2011- 
“Globalization and Sustainable Development”,Тирана, Албанија 2011god.; 
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28. Системот на активности во функција на поефикасно деловно 
одлучување”, (во коавторствo) Зборник на трудови, Друштво за наука, 
2011 год. 
 

 
Учество на меѓународни конференции 

 
1. Contemporary trends in banking in Republic of Macedonia, (vo koаvtorstvo) 

XXI Internacionalni naučni skup SM 2016 Strategijski menadžment i sistemi 
podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Faculty of Economics-
Subotica, Serbia, 2016 god.; 

2. The Impact of Macedonian Stock Exchange Performance on Economic 
Growth in Republic of Macedonia, (vo koаvtorstvo) International Balkan and 
Near Eastern Social Scienes Conference Series(IBANESS) Prilep, Macedonia, 
October 29-30, 2016 god.; 

3. Alternative sources of  SMEs financing in Republic og Macedonia, (vo 
koavtorstvo) International Conference SMEs Development and 
Inovation:Building Competitive Future of South-Eastern Europe, Conference 
Proceedings, October, Ohrid 2014 god; 

4. Equity financing and the issuance of securities on the Macedonian Stock 
Exchange, (vo koavtorstvo) International Scientific Conference Economy of 
Integration ICEI 2013, Conference Proceedings, University in Tuzla, Faculty 
of Economics, Tuzla, December 2013 god.; 

5. Options as an instrument for risk management, (vo koavtorstvo) 
International Scientific Conference Economy of Integration ICEI 2013, 
Conference Proceedings, University in Tuzla, Faculty of Economics, Tuzla, 
December 2013 god.; 

6. Reformed pension fund’s perspectives on the financial market in the 
Republic of Macedonia, (vo koavtorstvo) 18th International Scientific 
Symposium, Strategic management and Decision Support Systems in Strategic 
Management, Conference Proceedings, University in Tuzla, Faculty of 
Economics, Tuzla, December 2013 god.; 

7. Cost Quality Management –Imperative for Competitive Adventage, (vo 
koavtorstvo) 1 –st International Conference “South East European Countries 
toward European Integration”, UNIVERSITETI "ALEKSANDËR 
XHUVANI", FAKULTETI EKONOMIK, ELBASAN, October 2012 god.; 

8. Предизвиците на менаџерското сметководство во Република 
Македонија (во коавторство) XIV Симпозиум на Сметководителите на 
Република Македонија, Зборник на трудови, Конвергенција на 
финансиското известување во услови на економска криза и 
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позиционирање на сметководствената професија во рамките на овој 
процес, Струга, 2012 год.; 

9. The capital market development in the function of efficient portfolio 
management in the Republic of Macedonia., (vo koavtorstvo) 2nd REDETE 
2012 Conference, International Scientific Conference Economic Development 
and Enterpreneurship in Transition Economies:A Search For New Paradigms, 
Conference Proceedings , Banja Luka, October, 2012 god.; 

10. Portfolio management in banking institutions of the Republic of Macedonia, 
(vo koavtorstvo) International Conference, South –East European Countries 
towards European Integration, University Aleksander Xhuvani, Faculty of 
Economics, Elbasan, Albania, October, 2012 god.; 

11. Analysis of people’s information about the reformed retirement plan in the 
Republic of Macedonia, (vo koavtorstvo) Majska konferencija o strategijskom 
menadzmentu, Univerzitet u Beogradu, Tehnicki fakultet u Boru, maj 2012 
god; 

12. Incorporating the value of intangible assets in formal accounting and 
financial statements-key contemporary manaferial challenge (во 
коавторство) International conference  Economic & Social Challenges 2011- 
“Globalization and Sustainable Development”,Тирана, Албанија 2011god.; 

13. Security in electronic banking system, security in the post-conflict (Western) 
Balkans, (vo koavtorstvo) Transition and Challenges faced by the Republic of 
Makedonia, Ohrid 27-28.05.2011 god.; 

14. Balanced Scorecard as a Strategic Management Tool, (во коавторство)16th 
International Scientific Conference SM2011, Strategic Management and 
Decision Support Systems in Strategic Management, Book of Apsract, Faculty 
of economics-Subotica, 2011 god.; 

15. Credit risk management in the Republic of Macedonia during the post-
recession, (vo koavtorstvo) Меѓународната научна конференција The 
economy and business in post-recession, Економски факултет-Прилеп, 29 
октомври 2010 god.; 

16. Total Quality Management – Success Paradiggm in Terms of Globalization, 
(во коавторство)  V Majska konferencija o startegijskom menadzmentu, Bor, 
2009 god, ; 

17. Менаџирање со ризиците на финансиските пазари во глобалната 
економија (во  коавторство), Меѓународна научна конференција на тема 
„Предизвиците на новата економија”, Економски факултет - Прилеп, 19-
20 октомври, Охрид, 2007 год.; 

18. Финансиските деривати на финансискиот пазар, (во коавторство) 
Меѓународна научна конференција на тема “Предизвиците на новата 
економија“, Економски факултет-Прилеп, Охрид, 2007 год.; 

19. Опциите во глобалната  економија (во коавторство), Меѓународна 
научна конференција на тема „Предизвиците на новата економија”, 
Економски факултет - Прилеп, 19-20 октомври,Охрид, 2007 год.; 
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20. Рeгионална соработка на Македонската берза на долгорочни хартии 
од вредност во контекст  на економскиот развој, Меѓународен 
симпозиум на тема, „Регионалната соработка и економскиот развој“, 
Економски факултет-Прилеп, 2005 год.; 
 

 
 

Учество во научноистражувачки и стручни проекти од национален и 
меѓународен карактер 

 
1. Водич во сметководстсвеното евидентирање на деловните субјекти, 

прирачник за сметководство, со изведување предавања,  проект  
PRIZMA, 2006 год. (финансирано од Светска банка); 

2. Учество во Проект за развој на сметководствената и ревизорската 
регулатива- прв дел-REPARIS, финансиран од Светска банка мај-
декември, 2005 год. 

3. Учество во Проект за развој на сметководствената и ревизорската 
регулатива- втор дел-REPARIS, финансиран од Светска банка, јануари-
јуни, 2006 год. 

4. TEMPUS JER 41077-2006 Ekonomski fakultet-Udine, Italija 2009 god. 
 

 
 

Издадени учебници 
 

1. Финансиски пазари и институции, Универзитет „Св. Климент Охридски”- 
Битола, Економски факултет - Прилеп, учебник 2003 год.; 
2.Даночно и банкарско сметководство, Универзитет „Св. Климент 
Охридски” -  Битола, Економски факултет - Прилеп, учебник 2004 год.; 

       3.Практикум на менаџерското сметководство, Универзитет „Св. Климент 
Охридски”- Битола, Економски факултет - Прилеп, учебник 2008 год.; 
4.Основи на сметководство со контен план, Универзитет „Св. Климент 
Охридски”- Битола, Економски факултет - Прилеп, учебник 2008 год. ; 
5.Даночно и банкарско сметководство (второ, дополнето и изменето      
издание), Универзитет „Св. Климент Охридски”- Битола, Економски 
факултет - Прилеп, учебник 2009 год. 

 
 

Членство во стручни асоцијации  
 

- Институт на овластени ревизори на Република Македонија; 
- Национален комитет за развој и унапредување на сметководството и 

ревизијата; 
- Институт на овластени сметководители на Република Македонија; 
- Член на Управниот одбор на Институтот на овластени ревизори на 

Република Македонија; 
- Македонско научно друштво-Битола. 
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Констатација и предлог 
 

     Врз основа на анализата на поднесената документација, 
Рецензентската комисија констатира дека кандидатот, д-р Гордана Витанова, со 
својот научен опус, презентиран во форма на учебници, научно истражувачки и 
стучни проекти, како и реферати со коишто учествувала на бројни научни 
собири и конференции во национални и меѓународни рамки, континуирано 
придонесува за развојот и афирмацијата на економската наука во областите 
сметководство и финансии. 

 Особено треба да се потенцира фактот дек д-р Гордана Витанова 
поседува солидно работно искуство од над 20 години и тоа во областите за 
коишто конкурира, што е исклучително релевантно за нејзиниот придонес во 
трансферирањето на нејзините практични сознанија и искуства на студентите во 
едукативниот процес. 

Врз основа на претходно изложеното, Комисијата констатира дека д-р 
Гордана Витанова ги исполнува сите услови предвидени со Законот за високо 
образование на Р. Македонија и Статутот на Универзитетот “ Св. Климент 
Охридски“ – Битола за избор на наставник од областите финансии и 
сметководство. 

Според тоа, Комисијата, со особено задоволство, му предлага на Сенатот 
на Универзитетот “Св. Климент Охридски “ – Битола, д-р Гордана Витанова да 
ја избере повторно за наставник во звање редовен професор од областите 
финансии и сметководство.  
 

 

                                                    Рецензентска комисија: 
 

1. д-р Гордана Трајкоска, редовен професор на 
Економскиот факултет-Прилеп 

 
 

2. д-р Сузана Талеска, редовен професор на 
Економскиот факултет – Прилеп 

 
 

3. д-р Ѓорги Манчески, редовен професор на 
Економски факултет-Прилеп 
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Р Е Ф Е Р А Т 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД ОБЛАСТИТЕ 

МАРКЕТИНГ И БИЗНИС 
НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ПРИЛЕП 

 
Со одлука број 02-90/4 од 02.02.2017 година, Наставно-научниот совет на 

Економски факултет-Прилеп формира Рецензентска комисија за избор на 
наставник во сите наставно-научни звања од областите маркетинг и бизнис, во 
состав: 
1.д-р Каролина Илиеска, редовен професор, Економски факултет – Прилеп, 
2.д-р Марика Башеска Ѓорѓиеска, редовен професор, Економски факултет – 
Прилеп, 
3.д-р Оливера Костоска, вонреден професор, Економски факултет – Прилеп. 

 
По разгледувањето на пристигнатите материјали, а врз основа на член 132 

став 2,3 и 4 од Законот за високото образование, како и врз основа на член 43, 
44, 45 и 48 од Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-
научни, наставни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“ - Битола, Рецензентската комисија го поднесува 
следниов:  

 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 
 

На конкурсот, објавен од Наставно-научниот совет на Економскиот 
факултет – Прилеп во дневните весници „Нова Македонија“, на ден 05 јануари 
2017 година и ,,Лајм“ на 6 јануари 2017 година, за избор на наставник во сите 
наставно-научни звања од областите маркетинг и бизнис се пријави 
кандидатката д-р Снежана Обедниковска, доцент на Економски факултет-
Прилеп.  

Врз основа на конкурсната пријава, биографските податоци, научната и 
стручната активност на кандидатката го констатираме следново: 
 
 

БИОГРАФИЈА 

Кандидатката,  Снежана Обедниковска, е родена на 23.01.1974 година во 
Битола, каде што завршила три години од средното образование, а четвртата 
година од средното образование таа ја завршила во Соединетите Американски 
Држави на Chelsea High School, Michigan, USA.  

Таа дипломирала на Економскиот факултет во Скопје, на насоката 
надворешна трговија, во 1997 година.  
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Во учебната 2002 година, кандидатката Снежана Обедниковска се запишала 
на магистерски студии на насоката МБА – менаџмент, на Економскиот факултет 
во Прилеп, коишто ги завршила во 2007 год. 

Кандидатката, Снежана Обедниковска, продолжила континуирано да ги 
надоградува своите знаења во областа во којашто се едуцирала, па така на 
Економскиот факултет во Прилеп добила подобност за изработка на докторска 
дисертација, којашто успешно ја одбранила во 2012 година.  

Таа во периодот 01.09.2013-01.03.2014 се стекнала со степен на образование 
Пост-доктор на економски науки, на тема „Улогата на карактеристиките на 
одредени групи производи при користењето на одредени маркетинг канали за 
информирање и купување“,  на Alexander Technological Educational Institute of 
Thessaloniki (ATEI), Солун Грција.  

Кандидатката, Снежана Обедниковска, флуентно го владее англискиот јазик, 
а се служи со италјанскиот и рускиот јазик. Таа има солидни познавања од 
компјутерската техника и технологија и ги користи Microsoft Office, Internet. 

 
Кандидатката, Снежана Обедниковска го имала следниов професионален 

ангажман: 
1997 - 2008 Секретар на постдипломски студии, Универзитет Св. Климент               

Охридски- Битола, Педагошки факултет;  
2008 - 2012, Советник во кабинетот на Ректорот, Универзитет Св. Климент 

Охридски- Битола; 
- од 2012 година - доцент на областите маркетинг и бизнис на Економски 

факултет- Прилеп,. 
 
За реализација на наставата и спроведување на испитите, како и реализација 

на други активности во рамките на предметните програми, д-р Снежана 
Обедниковска е ангажирана на Економскиот факултет – Прилеп, како наставник 
на следните наставни дисциплини: 

Прв циклус на студии 
 Маркетинг менаџмент 
 Интернет маркетинг 
 Маркетинг и иновации 
 Однесување на потрошувачите 

Втор циклус на студии 
 Маркетинг менаџмент – напредно ниво 
 Лидерство и организациска промена 

Трет циклус на студии 
 Маркетинг менаџмент 

 
Од извештајот за самоевалуација, може да се констатира дека д-р Снежана 

Обедникоска перманентно се стреми кон осовременување на наставата и 
презентирање на наставните содржини на начин којшто е прифатлив и 
разбирлив за студентите. Нејзината темелност, прецизност и систематичност во 
реализацијата на наставно-образовната дејност е констатирана и преку 
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позитивната просечна оценка од 4,42 добиена од самоевалуацијата за академска 
2014/2015 година. Резултатите од извршената самоевалуација во однос на сите 
испитувани индикатори вклучени во анкетното истражување за самоевалуација, 
се: 
 наставникот е соодветно подготвен за квалитетна реализација на 

наставата (оценка 4,25 од вкупно 60 анкетирани студенти)  
 наставникот за време на предавањата е посветен и предизвикува интерес 

кај студентите (оценка  4,28 од вкупно 60 анкетирани студенти) 
 наставникот користи интерактивни методи на настава и ги мотивира 

студентите за вклучување во наставниот процес (оценка  4,33 од вкупно 
60 анкетирани студенти)  

 наставникот стимулира дополнителна активност на студентите (оценка 
4,32 од вкупно 60 анкетирани студенти)  

 дополнителните активности се во функција на зголемување и 
продлабочување на знаењата од предметот (оценка 4,17 од вкупно 60 
анкетирани студенти) 

 предметната програма ги прошири и продлабочи вашите знаења (оценка 
4,27 од вкупно 60 анкетирани студенти) 

 фондот на часови за предавање и вежби е соодветен на обемот и 
тежината на предметната програма (оценка 4,41 од вкупно 60 анкетирани 
студенти)  

 наставникот редовно ја изведува наставата (оценка 4,65 од вкупно 60 
анкетирани студенти)  

 наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка (оценка 
4,53 од вкупно 60 анкетирани студенти)  

 личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво (оценка 
4,67 од вкупно 60 анкетирани студенти)  

 наставникот објективно ги оценува резултатите од работата на 
студентите (оценка 4,57 од вкупно 60 анкетирани студенти)  

 содржината и структурата на испитните прашања овозможуваат 
објективно да се оцени нивото на совладаност на материјалот (оценка 
4,47 од вкупно 60 анкетирани студенти) 

 предметната програма е современа, овозможува стекнување со 
квалитетни и применливи знаења и вештини (оценка 4,43 од вкупно 60 
анкетирани студенти)  

 за предметот постои соодветна основна и дополнителна литература 
(оценка 4,47 од вкупно 60 анкетирани студенти)  

 испитните прашања се во рамките на предметната програма и 
предвидената основна литература (оценка 4,47 од вкупно 60 анкетирани 
студенти) 

 обемот, содржината и тежината на предметната програма кореспондира 
со профилот на студиската програма (оценка 4,45 од вкупно 60 
анкетирани студенти) 

 
 
Д-р Снежана Обедниковска е ментор на повеќе кандидати за изработка на 

дипломски и магистерски трудови, како и член на повеќе комисии за подобност, 
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оценка или одбрана на магистерски трудови со што активно партиципирала и 
дала свој придонес во оспособувањето на помлади наставници. 

 
НАУЧНА И СТРУЧНА АКТИВНОСТ 

 
Кандидатката д-р Снежана Обедниковска реализирала студиски престои, и 

тоа: 
 
-Студиски престој на Универзитетот во Гент, Белгија, Tempus JEP 18023-

2003 ISDRIM проектот, 2006; 
 

Таа партиципирала на обуки, семинари и проекти, и тоа:  
 

-ОУ ’’Св. Климент Охридски’’ Битола, ангажман во реализацијата на проектот 
Junior Achivment,  1997; 
-Партиципант на семинарот: Learning, ICT and Innovation&Education Economics 
in Global perspective, којшто бил дел од проектот The Education and Learning 
Management training programme, Босна и Херцеговина, 2003; 
-Реализатор на програмата за планирање и финансии од обуката на директори, 
акредитиран конзорциум: Педагошки факултет - Битола и Детра центар – 
Скопје, 2006-2008; 
-Официјален претставник за Gifford College Diplomas за градот Битола; 
-Учесник на обука:  Mentorship of interns and internship methodology во рамките 
на USAID, The Competitiveness Project, 2010. 
-Национална тркалезна маса Обезбедување квалитет во високото образование, 
Универзитет „Св. Климент Охридски“- Битола, TEMPUS-EC-TEMPUS-SMGR-
CUBRIK, мај 2011; 
-Работилница: Обезбедување квалитет во високото образование, TEMPUS-EC-
TEMPUS-SMGR-CUBRIK, Ниш, 2011; 
-Работилница III- Institutional Accreditation and EFQM Excellence Model, мај 2011 
-Ментор на студенти од размена во рамките на програмата Еразмус Мундус, 
Акција 2, Базилеус 4, во рамките на предметната дисциплина Стратегиски 
менаџмент и Бизнис анализа на АТЕИ- Солун, Р. Грција во периодот од 
15/11/2013 till 30/01/2014; 

 
Кандидатката, д-р Снежана Обедниковска учествувала на меѓународни 

конференции и симпозиуми, и тоа: 
 

-Способноста на претпријатијата за промена- меѓународна конференција 
,,Предизвиците на новата економија,, Економски факултет - Прилеп (2005); 
-Меѓународната конференција за претприемништво во Ротердам, Холандија 
(2009); 
-Управување со промените кај средните и малите претпријатија за успешно 
прилагодување на современиот и глобален пазар, меѓународна конференција, 
Економски факултет- Прилеп, 2010; 
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-Интернационалната конференција за мапирање на академски постигнувања 
(Mapping Academic Exellеnce) , Универзитет во Марибор, Р. Словенија и IRAG 
опсерваторијата, октомври 2010; 
-5. Европски форум за обезбедување квалитет (EQUA- Building Bridges: Making 
sense of QA in European, national and institutional contexts) ЕУА, Лион, Р. 
Франција, ноември 2010; 
-Конференција за обезбедување квалитет INQAAHE-ANECA, Мадрид, 
Шпанија, април 2011; 
-Прва балканска конференција- Жената и бизнисот, во организација на 
Универзитет „Св. Климент Охридски“- Битола и Тракија универзитетот, Едрене, 
Р. Турција, септември, 2011г. 
-Методи за подобрување на организациската структура и управувањето во 
образовниот процес, меѓународен симпозиум, Македонското научно друштво, 
2011; 
-Entrepreneur Mentoring- Tool for better woman entrepreneurship, 2nd International 
Balkan Countries Woman & Business Conference, December 2011, Edirne, Turkey. 
-The development of the small businesses as a factor for decrease of migration at the 
labour market in Republic of Macedonia, Migration and Labor Market- International 
Scientific Conference, Macedonia, October, 2012 
- Changing role of women in costumer’s behaviour, 3-rd International Balkan 
Countries Women &Business Conference, Banja Luka, October 2012 
- Marketing aspects of the SME’s and their competitive competences- the case of 
Republic of Macedonia, Snezana Obednikovska, Kosta Sotiroski, 
 XVIII International Conference of Strategic Management 2013, Faculty of Economy 
in Subotica, April 2013 
- Role of product category characteristic when using preferred channels for 
advertisement and purchase, Snezana Obednikovska, 2nd International Conference of 
Contemporary Marketing Issues (ICCMI 2014), June 18-20, Athens, Greece 
 

Таа, исто така, објавила трудови во домашни и меѓународни списанија: 
 

-Улогата на училишниот лидер -  списание Учител; Педагошки факултет- 
Битола (2005); 
-Глобализацијата како процес на 21. век, списание Хоризонти, 2011; 
- Marketing aspects of the SME’s and their competitive competences- the case of 
Republic of Macedonia, Snezana Obednikovska, Kosta Sotiroski, 
Journal the Annals of the Faculty of Economics Subotica, Vol 29/2013  
- Competitive competences and marketing research process in the SME’s –the case of 
Republic of Macedonia; Snezana Obednikovska, International Journal of Economics, 
Commerce and Management, United Kingdom Vol. II, Issue 2, 2014 Licensed under 
Creative Common , http://ijecm.co.uk/ ISSN 2348 0386 
- Consumerism and consumer protection in the Republic of Macedonia, E.Mateska, S. 
Obednikovska, Horizons,INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL Series A 
Social Sciences and Humanities, Year XI, Volume 17, September 2015, Bitola. 
- Financial discipline in republic macedonia way of more efficient mode for 
enterprises’ activities, E. Mateska, S. Obednikovska, A. Mateski, Annals of the 
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„Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Romania, Economy Series, Issue 
2/2015 
- Financial discipline of enterprises' activities in the republic of macedonia, E. 
Mateska, S. Obednikovska, A. Mateski, Journal L´Association 1901 
"SEPIKE", Ausgabe 10, 2015, Osthofen, Deutschland, Poitiers, France, Los Angeles, 
USA 
- Precision marketing as a factor for attracting, retaining and leveraging profitable 
customers, Snezana Obednikovska, Karolina Ilieska, Annals of Constantin Brancusi 
University of Targu Jiu, Romania, Economy Series, Issue 2/2016 

 
 
 

 
КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ 

 
 

Кандидатката, д-р Снежана Обедниковска, во текот на своето образование 
покажува интерес за научно-истражувачка работа. Во текот на изработката на 
докторската дисертација таа особено се фокусира кон истражувањето на 
проблемите што се однесуваат на имплементацијата на маркетингот, 
конкурентноста и конкурентската предност кај малите и средни фирми, со 
посебен осврт на пазарната клима во Република Македонија. Таа поседува 
научен степен - доктор на науки од научната област во која се избира, а исто 
така се стекнала и со степен на образование пост-доктор во соодветната област. 

Кандидатката, д-р Снежана Обедниковска, во својот професионален 
ангажман, реализирала настава по следниве наставни дисциплини: маркетинг 
менаџмент, маркетинг и иновации, интернет маркетинг и однесување на 
потрошувачите. Таа, притоа, го презентирала своето знаење, креативноста, 
педагошкото искуство, методолошката логистика и пред сè, големата 
професионалност, насочувајќи ги студентите кон аналитички и проблемски 
начин на апсолвирање на наставните содржини.  

Taa, покажува отвореност кон иновации, ориентираност кон апликациските 
пристапи при изведувањето на наставата и толерантност и флексибилност во 
комуникацијата со студентите. На овој начин, д-р Снежана Обедниковска ја 
развива систематичноста и мотивираноста во работењето со студентите, 
стимулирајќи ја неопходната креативност и автентичност во процесот на 
студирањето, а истовремено развивајќи го и нивното чувство за дијалог и 
почитување на аргументите на другиот. Во таа смисла, таа дава значаен 
придонес во стекнувањето на нивните професионални знаења. 

Кандидатката, д-р Снежана Обедниковска има објавено научно-
истражувачки трудови во соодветната област во домашни и меѓународни 
научни списанија; учествувала во повеќе домашни и меѓународни конференции 
и симпозиуми, а реализирала и научноистражувачки проекти. Таа има придонес 
во оспособувањето на помлади наставници, а способноста за реализација на 
високообразовната дејност ја потврдува со високите оценки од процесот на 
самоевалуација. 
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Целокупниот ангажман на д-р Снежана Обедниковска во наставно-
образовната, научноистражувачката и стручно-апликативната дејност потврдува 
кандидат со висок академски капацитет, љубопитност и посветеност на 
континуирано усовршување.   

 
Анализирајќи го детално научно-истражувачкиот опус на кандидатката  д-р 

Снежана Обедниковска, а согласно релевантните законски аспекти за избор на 
универзитетски наставник, Комисијата има чест на Наставно-научниот совет на 
Економскиот факултет во Прилеп да му го предложи следниов: 
 

З А К Л У Ч О К 
 

Кандидатката, д-р Снежана Обедниковска, се презентирала како 
амбициозен млад наставно-научен работник за што потврда е нејзиниот научно-
истражувачки опус со којшто таа се презентирала пред научната и пошироката 
јавност како во Република Македонија, така и во странство.  

Работните обврски во Факултетот професионално ги извршува, а 
комуникацијата со студентите и колегите е на завидно ниво. 

Кандидатката, д-р Снежана Обедниковска, своите знаења континуирано ги 
надоградува во областите маркетинг и бизнис.   

Како резултат на опстојното анализирање на наставно-научно-
истражувачкиот опус на кандидатката, Комисијата со задоволство констатира 
дека таа активно ги следи најновите трендови во економската наука, а 
нејзините знаења успешно ги аплицира во работата со студентите. 

Согласно овие констатации, Комисијата има посебна чест и задоволство да 
му предложи на Наставно-научниот совет на Економскиот факултет во Прилеп,  
кандидатката д-р Снежана Обедниковска да ја избере за наставник во областите 
маркетинг и бизнис, во звањето вонреден професор.  

 
Прилеп, 
16/02/2017 

 РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 
 

1. д-р Каролина Илиеска, редовен професор,  
Економски факултет – Прилеп, с.р 

 
 

2. д-р Марика Башеска Ѓорѓиеска, редовен професор, 
Економски факултет – Прилеп, с.р. 

 
 
3. д-р Оливера Костоска, вонреден професор, 

Економски факултет – Прилеп, с.р. 
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Р Е Ф Е Р А Т 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД ОБЛАСТА РОМАНИСТИКА НА 
ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ - ПРИЛЕП 

 
 Со одлука број 02-90/10 од 06.02.2017 година, Наставно - научниот совет 
на Економски факултет - Прилеп формира Рецензентска комисија за избор на 
наставник во сите наставно - научни звања од областа Романистика, во состав: 
 
1.  проф. д-р Звонко Никодиновски, Филолошки факултет „Блаже Конески“-
 Скопје, 
2.  проф. д-р Маргарита Велевска, Филолошки факултет „Блаже Конески“-
 Скопје, 
3. проф. д-р Мирјана Алексоска - Чкатроска, Филолошки факултет „Блаже 
Конески“- Скопје. 

 
 По разгледувањето на пристигнатите материјали, а врз основа на член 
132 став 2, 3 и 4 од Законот за високото образование, како и врз основа на член 
38, 39, 40 и 43 од Правилникот за критериумите и постапката за избор во 
наставно -научни, наставни, наставно - стручни и соработнички звања на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола, Рецензентската комисија го 
поднесува следниов:  

 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

 На конкурсот, објавен од Наставно - научниот совет на Економскиот 
факултет – Прилеп во дневните весници „Нова Македонија“, на ден 05 јануари 
2017 година и ,,Лајм“ на 6 јануари 2017 година, за избор на наставник во сите 
наставно - научни звања од областа романистика, се пријави кандидатот д-р 
Зоран Николовски, доцент на Економски факултет - Прилеп.  
 Врз основа на конкурсната пријава, биографските податоци, научната и 
стручната активност на кандидатот го констатираме следново: 
 
 

I. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 

 Д-р Зоран Николовски е роден на 21 ноември 1971 година во Битола каде 
што  завршил основно и средно образование со континуиран одличен успех. 

 Образованието го продолжил на Филолошкиот факултет “Блаже 
Конески” во Скопје каде во месец април 1996 г. ги завршил додипломските 
студии по француски јазик и книжевност - наставна насока. 



20 
 

 Стручно-научното усовршување д-р Николовски го продолжува на 
Филолошкиот факултет “Блаже Конески” во Скопје, каде што во 1998 г. се 
запишува на постдипломските студии од областа на францускиот јазик. На 
16.04.2002 г. Николовски го одбранил магистерскиот труд под наслов: Совре-
мената јазична политика на Франција во однос на францускиот и 
регионалните јазици (под менторство на проф. д-р Алекса Попоски) и се 
стекнал со звањето магистер на филолошки науки. 

 Со титулата доктор на филолошки науки Зоран Николовски се стекнува 
на 20.04.2012 година, кога на Филолошкиот факултет “Блаже Конески” во 
Скопје ја одбранува својата докторска дисертација (под менторство на проф. д-р 
Звонко Никодиновски). 

 Докторската дисертација Англиските лексички заемки во францускиот 
јазик од 1945 до 2005 година (лингвистички и социокултурен аспект) се состои 
од 549 страници компјутерски набран текст. Таа претставува придонес во проу-
чување на односите меѓу францускиот и англискиот јазик низ призмата на лек-
сичките заемки што француското општество ги востановило во својот јазик под 
влијание особено на американското општество и донекаде на британското. 
Анализата на 1170 англиски лексички заемки во францускиот јазик е 
спроведена по области или по центри на интерес. За таа цел, авторот го 
позајмува моделот на францускиот лингвист Жан Турние кој во повеќе свои 
дела предлага поделба на заемките во 6 главни области: 1. Општествени и 
хуманитарни области 2. Природни и технички области 3. Уметност 4. 
Секојдневен живот 5. Спортови и слободни активности и 6. Разно. Ширината на 
зафатот, минуциозноста во истражувањето, прегледноста на резултатите, се 
главните карактеристики на оваа дисертација. Овој труд на очигледен и убедлив 
начин го предочува влијанието што англискиот јазик од втората половина на 
XX – от век го има извршено врз францускиот јазик на полето на лексиката и 
тоа во сите сфери од човековото живеење. Дисертацијата се одликува како со 
теориска така и со практична вредност: со теориска, зашто авторот  ја докажува 
на дело поврзаноста меѓу јазикот, културата и општеството и со практична, 
зашто авторот приложил детален опис на англиските лексички заемки во 
францускиот јазик од 1945 до 2005 година. 

 Покрај наведеното, д-р Николовски учествувал повеќепати на семинари 
за француски јазик организирани од страна на Универзитетската агенција на 
Франкофонијата. Престојувал и во неколку француски универзитетски инсти-
туции: во Дижон каде што се здобил со диплома од највисок степен за 
познавање на францускиот јазик, во Виши каде што се стекнал со диплома за 
следење на интензивен курс за професори по француски јазик како странски 
јазик. Преку програмата Темпус д-р Николовски престојувал и во 
универзитетските центри во Нант и Анже во Франција, во Гетинген - Германија, 
во Гент - Белгија и во Венло - Холандија, каде што се запознал со 
организациската структура на соодветните универзитети. Во текот на 2016 
година, д-р Зоран Николовски реализира постдокторски престој на Факултетот 
за странски јазици и книжевности, при Универзитетот во Букурешт, Романија 



21 
 

под наслов: Études des emprunts au français et à l'anglais et les recherches 
sociolinguistiques en Roumanie. 

II. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

 Во наставата по француски јазик, д-р Николовски пристапил најпрвин 
како предавач по француски јазик и тоа три години по ред, од 1995-1998 година, 
на курсевите организирани од Асоцијацијата за француски јазик и култура од 
Битола.  

 Во високото образование д-р Николовски се вклучил во 1999 година кога 
Наставно-научниот совет на Техничкиот факултет во Битола го избрал за пре-
давач по предметот француски јазик со неполно работно време. На Техничкиот 
факултет - Битола, г. Николовски е ангажиран полни 14 години, од 1999 до 2013 
година. 

 Истата 1999 година, д-р Николовски е избран и за предавач по предметот 
француски јазик на  Факултетот за учители и воспитувачи каде што одржува 
настава и денес по предметите Француски јазик 1, 2 и 3. Од 2007 до 2009 
година, д-р Зоран Николовски одржува настава и по предметите Современ 
француски јазик, Лексикологија на францускиот јазик и Синтакса на 
францускиот јазик за потребите на двопредметната група за француски и 
македонски јазик на Педагошкиот факултет во Битола (под менторство на проф. 
д-р Звонко Никодиновски). 
 Универзитетската настава по француски јазик д-р Николовски ја продол-
жува, од 2000 година до денес, на Економскиот факултет во Прилеп, на Фа-
култетот за угостителство и туризам во Охрид (2001-2006 г.), како и на 
останатите високообразовни установи од Универзитетот “Свети Климент 
Охридски” од Битола: Факултетот за биотехнички науки - Битола (2000-2012; 
2015-2017 г.), Високата медицинска школа - Битола (2000-2017 г.) и на 
Студиите по јавна администрација во Битола (2002-2005 г.) и од Скопје: 
Факултетот за безбедност – Скопје (2013-2017 г.).  
 
 Од учебната 2004/2005 г. д-р Николовски бил избран во редовен работен 
однос во звањето виш лектор за предметот француски јазик на Економскиот фа-
култет во Прилеп, а е преизбран во истото звање во 2008 година. Во 2012 
година, Николовски е избран за доцент на Економскиот факултет – Прилеп во 
областа романистика.  
 Од извештајот за самоевалуација, може да се констатира дека д-р Зоран 
Николовски перманентно се стреми кон осовременување на наставата и пре-
зентирање на наставните содржини на начин којшто е прифатлив и разбирлив за 
студентите. Неговата темелност, прецизност и систематичност во реализацијата 
на наставно-образовната дејност е констатирана и преку позитивната просечна 
оценка од 4,89 добиена од самоевалуацијата за академска 2014/2015 година од 
страна на 21 анкетирани студенти. Резултатите од извршената самоевалуација 
во однос на сите испитувани индикатори вклучени во анкетното истражување за 
самоевалуација, се: наставникот е соодветно подготвен за квалитетна 
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реализација на наставата (оценка 4,95); наставникот за време на предавањата е 
посветен и предизвикува интерес кај студентите (оценка  5,00); наставникот 
користи интерактивни методи на настава и ги мотивира студентите за 
вклучување во наставниот процес (оценка 4,86); наставникот стимулира 
дополнителна активност на студентите (оценка 4,86); дополнителните 
активности се во функција на зголемување и продлабочување на знаењата од 
предметот (оценка 4,86); предметната програма ги прошири и продлабочи 
вашите знаења (оценка 4,76); фондот на часови за предавање и вежби е 
соодветен на обемот и тежината на предметната програма (оценка 4,86); 
наставникот редовно ја изведува наставата (оценка 5,00); наставникот е отворен 
и достапен за консултации и соработка (оценка 5,00); личната култура и односот 
на наставникот се на соодветно ниво (оценка 4,95); наставникот објективно ги 
оценува резултатите од работата на студентите (оценка 4.76); содржината и 
структурата на испитните прашања овозможуваат објективно да се оцени 
нивото на совладаност на материјалот (оценка 4,9); предметната програма е 
современа, овозможува стекнување со квалитетни и применливи знаења и 
вештини (оценка 4,71); за предметот постои соодветна основна и дополнителна 
литература (оценка 5,00); испитните прашања се во рамките на предметната 
програма и предвидената основна литература (оценка 4,95); обемот, содржината 
и тежината на предметната програма кореспондира со профилот на студиската 
програма (оценка 4,86). 

  
III. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

 
 Научниот интерес на д-р Зоран Николовски е насочен кон јазичната по-
литика, социолингвистиката, јазиците во контакт и лексикологијата. Досега, 
Николовски ja објавил книгaта: 
 З. Николовски: Современата јазична политика на Франција во однос на 
францускиот и регионалните јазици, Педагошки факултет & Киро Дандаро, Би-
тола, 2003. 

како и и следните трудови: 
 З. Николовски: „Поимот јазична политика“, Хоризонти, бр. 8, Универ-
зитет „Св. Климент Охридски“-Битола, 2012, 125-130.  
 Z. Nikolovski: « Contribution de la Commission générale de terminologie et 
de néologie à la traduction de certains anglicismes dans la langue française », Actes 
du colloque international « Langues et métiers, langues et coutumes », Faculté des 
Langues Étrangères, Université de Tirana, Tirana, 2013, 170-183.  
 Z. Nikolovski: « Traduction de certains anglicismes dans le domaine de l'ar-
mement et de l'armée », in Sonia Berbinski (éd), Figement et imaginaire linguistique - 
de la langue à la traduction: expériences de linguiste - expériences de traducteur, 
Editura Universitaţii din Bucureşti, Bucureşti, 2015, 215-225.  
 З. Николовски: „Улогата на електронските лексикографски ресурси за 
француски јазик во истражувања на заемките“, in Звонко Никодиновски (ред.), 
Електронските ресурси и филолошките студии / Electronic resources and philo-
logical studies, Филолошки факултет “Блаже Конески”-Скопје, Скопје, 2013, 92-
103.  
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 Z. Nikolovski: "Terminological enrichment of the French language", Teacher, 
International journal, vol. 5, 2013, 201-208.   
 Z. Nikolovski: "Language policy, language planning or language editing", 
Horizons, Vol.15, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola, Bitola, 2014, 111-118.   
 Z. Nikolovski: « Emprunts lexicaux anglais en français dans l'aéronautique et 
l'astronautique », in Actes du colloque international: "Langues sur Objectifs Spéci-
fiques : Passé, Présent, Futur", Fon-Belgrade, Université de Belgrade, Belgrade, 
2015, 363-373.  
 Z. Nikolovski: "Language planning and language standardization", Horizons, 
Vol. 17, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola, Bitola, 2015, 165-175. 
 З. Николовски: „Францускиот јазик во науката и техниката“, Зборник на 
трудови од меѓународната научна конференција „Јазични и културни про-
никнувања низ преведувањето и толкувањето“, Филолошки факултет  „Блаже 
Конески“ - Скопје, 2015, 533-538. 

Z. Nikolovski: « Les emprunts lexicaux anglais en français dans l'économie et 
les finances et leurs équivalents en macédonien », Тематски зборник радова са 
међународне научне конференције „Језици и културе у времену и простору“, 5, 
Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, 2016, 305-315. 
 Z. Nikolovski: « Les recommandations par rapports aux emprunts lexicaux 
anglais en français dans l’économie », Actes du colloque „Les Études françaises 
aujourd’hui - Tradition et modernité“, Faculté de Philosophie de Niš, Niš, 2016, 163-
174.   
 
 Исто така, д-р Зоран Николовски учествувал во следните конференции и 
симпозиуми: 
 2012: Меѓународна научна конференција „Јазични и културни проникну-
вања низ преведувањето и толкувањето“, Катедра за преведување и толкување, 
Филолошки  факултет „Блаже Конески“ - Скопје, Скопје, 26-27 септември 2012, 
(трудот е наведен погоре). 
 2012: Меѓународна научна конференција „Миграцијата и пазарот на тру-
дот“, 19-20 октомври, Крушево, Здружение „Мариовско - мегленски културни 
средби“-Прилеп, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања- 
Скопје и Економски факултет - Прилеп. 
 2013: Conférence internationalе « Langues et métiers, langues et coutumes », 
organisée par le Département de Français de la Faculté des Langues Étrangères, 
Université de Tirana, le 18 mars 2013, (трудот е наведен погоре). 
 2013 : Conférence internationale « Langage(s) et traduction », Figement et 
imaginaire linguistique, Université de Bucarest, Bucarest, 9-12 septembre 2013, (тру-
дот е наведен погоре). 
 2013 : Меѓународен симпозиум „Електронските ресурси и филолошките 
студии“, Филолошки факултет “Блаже Конески”-Скопје, 12-13 септември 2013 
година, Скопје,  (трудот е наведен погоре). 
 2014: III e Colloque international: « Langues sur Objectifs Spécifiques : Passé, 
Présent, Futur» Fon-Belgrade-Université de Belgrade, Belgrade, 26-27 septembre 
2014, (трудот е наведен погоре). 
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 2015: Conférence internationale: « Langues et cultures dans le temps et dans 
l'espace 5 », Faculté de Philosophie de Novi Sad-Université de Novi Sad, Novi Sad, 
31 octobre 2015 (трудот е наведен погоре). 
 2015: Huitième Colloque: « Les Études françaises aujourd’hui - Tradition et 
modernité », Faculté de Philosophie, Université de Niš, Niš, 13-14 novembre 2015 
(трудот е наведен погоре). 
 2016: Formation: Méthodologie et technique de rédaction et de valorisation 
des travaux scientifiques, Bureau Europe centrale et orientale de l'AUF, Bucarest, 24-
25 mai 2016. 
 2016: Journée d'études Internationale "Langage(s), Discours et Traduction" - 
Du mot aux discours", Faculté des Langues et des Littératures Etrangères, Université 
de Bucarest/LEA, Université de Poitiers, Bucarest, 28 mai 2016. 
  
 IV. СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ 

 
Надоградувајќи го своето стручно усовршување, д-р Зоран Николовски 

учествувал во работата на неколку работилници:  
 1998: Stage de formation à utilisation du dispositif multimédia “VIFAX”, 
Agence de la Francophonie/Agence de coopération culturelle et technique, Skopje, 
30.06-03.07.1998.  
 2004: Работилница: „Наставна методологија и планирање на наставни 
курсеви“, Проект за поддршка на високото образование во општествените науки 
во Македонија“, Civic Education Project-Македонија, Струга, 2-3 април 2004.  
 2004: Tрибина „Битола во светлината на француско - македонските од-
носи“, XIV Меѓународна тркалезна маса „Франција, Македонија, Европа: 
минато, сегашност и иднина“, 14.05.2004.  
 2007: Работилница за обука „Обезбедување квалитет во високообра-
зовните установи“, Темпус проект „Надградување на системот за обезбедување 
квалитет на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола, Битола, 
13.06.2007. 
 

Освен тоа, д-р Николовски остварил и повеќе студиски престои: 
1995: Семинар за француски јазик, Бургоњски универзитет - Дижон, 

стипендист на француската влада. 
 1998: Престој во неколку универзитетски центри: Нант и Анже-
Франција, Гетинген-Германија, Генд-Белгија и Венло-Холандија, програма 
Tempus. 
 2000: Stage de formation intensive pour professeurs, CAVILAM-Vichy, 
France, 31.07-25.08.2000, boursier du gouvernement français.  
 2002: Престој на École des arts culinaires et de l’hôtellerie-Лион, соработка 
со Факултетот за угостителство и туризам-Охрид.  
 2016: Постодокторски истражувачки престој на Факултетот за странски 
јазици и книжевности, Универзитет во Букурешт (Études des emprunts au 
français et à l'anglais et les recherches sociolinguistiques en Roumanie).  

 



25 
 

 Во однос на другите активности поврзани со академското работење, д-р 
Зоран Николовски бил член на рецензентска комисија за избор на наставник по 
француски јазик на Педагошки факултет - Битола, член на рецензентска 
комисија за избор на наставник по француски јазик на ФАМИС - Битола, член 
на рецензентска комисија за избор на наставник по германски јазик на ФАМИС 
-Битола, член на рецензентска комисија за избор на наставник по англиски јазик 
на Економски факултет - Прилеп, член на рецензентска комисија за избор на 
наставник по англиски јазик на Правен факултет - Кичево, член на рецензентска 
комисија за избор на наставник по француски јазик на Правен факултет - 
Кичево. Исто така, д-р Николовски извршувал анонимни рецензии на трудови за 
потребите на научното списание Хоризонти на Универзитетот “Св. Климент 
Охридски”-Битола, а бил и член на комисии за одбрана на дипломски работи на 
кандидати од Педагошки факултет - Битола. 
 Покрај горенаведените активности, д-р Зоран Николовски е член на 
Здружението на професори по француски јазик на Република Македонија, 
секретар на Катедрата за меѓународна економија од 2008 до 2017 година, а бил 
и координатор на студентска пракса и размена на студенти во Франција на 
Факултетот за туризам и угостителство - Охрид. 
 
 Исто така д-р Николовски е член на факултетски комисии и тоа: 
Комисија за попис на книжен фонд (2012-2016 г.) и Комисија за ситен инвентар 
и одбрана и заштита (2014-2016 г.).  

Во рамките на своите професионални ангажирања, д-р Николовски ги 
извршувал, од 1997 година, активностите како овластен судски преведувач од 
македонски на француски јазик и обратно во Основниот суд во Битола. За време 
на служењето на воениот рок (1998-1999 г.), Николовски работел како 
преведувач во Генералштабот на Министерството за одбрана при Владата на 
Република Македонија при што ги продлабочил своите знаења од специфичната 
област на воената проблематика.  

 Освен наведените активности, д-р Николовски седум години работел 
како новинар - соработник во Радио Битола, а извесно време и новинар во 
локалната телевизија Тера.   

З А К Л У Ч О К 
 

 Врз основа на изнесените податоци, може да се заклучи дека кандидатот 
д-р Зоран Николовски во текот на целото свое универзитетско образование (од 
додипломските, преку магистерските, докторските и постдокторските студии)  и 
потоа како лингвист истражувач  - крајно одговорно и стручно им се посветувал 
на студиите и на научната и стручната работа во изучувањето и во предавањето 
на францускиот јазик. При неговото ангажирање како наставник по француски 
јазик на факултетите од Универзитетот “Свети Климент  Охридски” од Битола, 
д-р Николовски мошне професионално и одговорно ги извршувал работните 
задачи. 
 Имајќи ја предвид севкупната наставна, научна и стручна активност на 
кандидатот, Рецензентската комисија со особено задоволство му препорачува на 
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Наставно - научниот совет на Економскиот факултет од Прилеп да го избере д-р 
Зоран Николовски во звањето вонреден професор за научната област РОМА-
НИСТИКА. 

 
  
 

    РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 

1. д-р Звонко Никодиновски, редовен професор 

2. д-р Маргарита Велевска, редовен професор 

3. д-р Мирјана Алексоска – Чкатроска, редовен професор 
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РЕФЕРАТ 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД ОБЛАСТИТЕ: МЕТОДИ НА 
АНАЛИЗА НА СТРУКТУРАТА И ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА НА 

ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕСИ 
 
Врз основа на распишаниот конкурс во дневните весници „Вест“ и „Коха“ од 
12.01.2017 година, за избор на еден наставник од областите: Методи на 
анализа на структурата и функционирање на претпријатието, Планирање, 
Организација на технолошки процеси, Наставно – научниот совет на 
Технички Факултет при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, на 
својата седница одржана на 31.01.2017 година, со одлука број 02-956/3 од 
31.01.2017 година, формира рецензентска комисија за избор на наставник, во 
состав: 

1. Ред. проф. д-р Томе Јолевски, редовен професор во пензија – претседател 
Технички Факултет - Битола 

2. Ред. проф. д-р Константин Петковски – член 
Технички Факултет – Битола 

3. Ред. проф. д-р. Стојанче Нусев – член 
Технички Факултет - Битола 

Со задача да подготви реферат за избор на наставник од областите: Методи на 
анализа на структурата и функционирање на претпријатието, Планирање, 
Организација на технолошки процеси. Комисијата ги разгледа поднесените 
материјали и на Сенатот при Универзитетот Св. Климент Охридски – Битола, 
му го поднесува следниот: 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 
На конкурсот објавен во дневните весници „Вест“ и „Коха“ од 12.01.2017 
година, за избор на еден наставник од областите: Методи на анализа на 
структурата и функционирање на претпријатието, Планирање, Организација на 
технолошки процеси, навремено се пријави само кандидатот: 

1. Вонр. проф. д-р. Силвана Ангелевска 

Врз основа на доставената документација до Рецензентската комисија, како и 
врз сознанијата за достигнувањата на кандидатот вонр. проф. д-р. Силвана 
Ангелевска, имаме чест и задоволство да го искажеме своето мислење за 
наставно-образовните и научно-истражувачките активности на кандидатот. 
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Врз основа на приложената документација од кандидатот и приложените 
научни трудови, Рецензентската комисија го констатира следново: 

 

 

1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 
 

Кандидатот Силвана Ангелевска е родена на 23.10.1968 год. во Битола, каде 
завршила основно и средно образование.  
Во учебната 1986/87 год. се запишала на Техничкиот факултет во Битола – 
машински отсек. Во мај 1992 год. дипломирала на Техничкиот факултет во 
Битола, машински отсек со просечна оценкa 8,63 со наслов на дипломската 
работа: „Испитување на центрифугални пумпи“.  Во 2001 год. ги завршилa 
постдипломските студии на Машинскиот факултет во Скопје, отсек 
Индустриско инженерство и менаџмент,  со просечна оценка 10 со магистерски 
труд на тема: „Организација на Профитно-ориентирано одржување – современ 
приод во одржувањето на индустриските системи“. Во 2007 год. докторирала на 
Техничкиот факултет во Битола со докторски труд на тема „Benchmarking модел 
за континуирано подобрување на одржувањето нa индустриските системи“, со 
што се стекнала со звањето доктор на технички науки. 

По дипломирањето (1992) била ангажирана во дополнителен работен однос, на 
Техничкиот факултет во Битола како помлад асистент по предметот Нацртна 
геометрија. Во учебната 1993/94 година е избрана во звањето помлад асистент 
на Техничкиот факултет во Битола, по предметите Техничко цртање, Економика 
и организација на претпријатијата и група предмети од Катедрата за 
индустриски системи. Во 1995 година е избрана во звањето помлад асистент по 
предметот Одржување на моторни возила.  

Во 2001 е избрана за асистент на Техничкиот факултет во Битола од областа 
Индустриски менаџмент. Во 2004 година е избрана во звањето асистент на 
Техничкиот факултет во Битола од областите: Производствен менаџмент, 
Менаџмент на одржување, Менаџмент на индустриски системи и Менаџмент на 
квалитет. 

После докторирањето (2007) избрана е во звањето доцент на Техничкиот 
факултет во Битола од областите: Менаџмент на одржување, Менаџмент на 
квалитет, Менаџмент на индустриски системи и Организација на технолошки 
процеси, по предметите: Менаџмент на одредување, Одржување ориентирано 
кон надежноста на техничките системи, Одржување на машини и опрема, 
Современи методи во менаџмент на квалитет, Економика и организација на 
сообраќајните претпријатија и Технолошки менаџмент. 

Во 2012 година е избрана во звањето вонреден професор од областите 
Менаџмент системи, Стратегиски менаџмент, Одлучување, Менаџмент на 
одржување и Менаџмент на квалитет 



45 
 

Во 2010 година избрана е за раководител на отсекот Индустриско инженерство 
и менаџмент при Техничкиот факултет во Битола, а во 2014 е реизбрана. 

Кандидатот Силвана Ангелевска била ментор на повеќе од 20 дипломски 
работи на студенти од отсекот Индустриско инженерство и менаџмент и ментор 
на 5 магистерски работи на вториот циклус на отсекот за Индустриско 
инженерство и менаџмент. 

 

 

2. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 
 

Во периодот 2007-2012 година, како доцент по група предмети ги изведувала 
предавањата и вежбите по следните предмети: Менаџмент на квалитет, 
Менаџмент на одржување, Современи методи во менаџмент на квалитет, 
Методи и дијагностика во одржувањето. После изборот во звање Вонреден 
професор, во периодот од 2012 година до денес, како вонреден професор ги 
изведувала предавањата по следните предмети: Менаџмент на квалитет, 
Менаџмент на одржување, Современи методи во менаџмент на квалитет како и 
предметите Менаџмент на квалитет, Менаџмент на одржување и Индустриски 
Менаџмент на отсекот за Графичко Инженерство. На вториот циклус на студии 
на студиската програма по Индустриско Инженерство и менаџмент, кандидатот 
е наставник по следните предмети: Напредни методи во менаџментот на 
одржување и Стратегиски Менаџмент – напреден курс, додека на студиската 
програма по Графичко Инженерство по предметот: Напредни методи во 
менаџментот на одржување. На третиот циклус на студии на отсекот за 
Индустриско Инженерство и Менаџмент, кандидатот е наставник на 
предметите: Одбрани поглавја од проектен менаџмент, Одбрани поглавја од 
контрола на квалитет, Методи и техники на одржување според состојба. 

Во текот на наставно образовниот процес, вонр. проф. д-р. Силвана Ангелевска 
била ментор и член на комисија на поголем број на одбранети дипломски 
трудови. На вториот циклус магистерски студии била член на комисии за 
подобност, оценка и одбрана на одреден број на магистерски трудови. Била 
член на комисија на две одбранети докторски дисертации.  

Наставно педагошката дејност ја извршува одговорно, со унапредување на 
методите за пренесување на стекнатите знаења и стручните искуства на 
студентите од прв, втор и трет циклус на студии. Кандидатот се стреми за 
осовременување на наставниот процес како и за проширување на постојаната и 
воспоставување на нова соработка со други високо образовни и релевантни 
институции од земјава и странство. Професионалното движење на кандидатот е 
насочено кон истражување на научни и стручни проблеми и изнаоѓање на 
решенија со современи научни методи во сферата на областите за кои се избира. 
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За успешноста во реализацијата на наставно – образовната дејност на вонр. 
проф. д-р Силвана Ангелевска потврда е и високата оценка од спроведената 
евалуација од страна на студентите во 2015 година. 

 

 

3. НАУЧНА, СТРУЧНА, ИСТРАЖУВАЧКА И 
АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ 

 

Кандидатот Силвана Ангелевска, како автор или коавтор ги објавила следните 
трудови: 

 

1. Silvana Angelevska, Ivo Kuzmanov, INJURIES INTO THE LARGEST 
INDUSTRIAL ENTITY FROM BITOLA – part from an extensive research 
considering the OSHAS systems into the biggest power plant in R. 
Macedonia, 5th Electronic International Conference EIIC, August 2016, 
Scopus, Web of Science, Index Copernicus 

2. Ivo Kuzmanov, Silvana Angelevska, Zore Angelevski, METHODOLOGIES 
THAT COULD BE USED FOR GETTING QUALITY INITIAL 
SOLUTIONS FOR BUSINESS PERFORMACE PROBLEMS RELATED TO 
REAL INDUSTRIAL ENTITIES, International Conference Transport for 
Today’s Society – TTS, 19-21 May 2016, Bitola, R. Macedonia 

3. Zdraveska Brankica, Ivo Kuzmanov, Silvana Angelevska, Zore Angelevski, 
Igor Zdraveski, ADVANCED PRODUCT QUALITY PLANNING IN THE 
AUTOMOTIVE INDUSTRY, International Conference Transport for Today’s 
Society – TTS, 19-21 May 2016, Bitola, R. Macedonia 

4. Silvana Angelevska, Brankica Zdraveska, Ivo Kuzmanov, Zore Angelevski, 
Igor Zdraveski, UNDERSTANDING THE IMPORTANCE OF THE 
INTERNATIONAL QUALITY STANDARDS IN THE AUTOMOTIVE 
INDUSTRY, International Conference Transport for Today’s Society – TTS, 
19-21 May 2016, Bitola, R. Macedonia 

5. Ivo Kuzmanov, Silvana Angelevska, Zore Angelevski, Stojance Nusev, 
Vasko Stojanovski, Injuries as everyday  element into industrial entities from 
Bitola, International Conference  OSH Bon – Ton , Ohrid, Proceedings, 
Octomber 2015, Ohrid 

6. Димитриеска Ц., Ангелевска С., Ставрева С.: Методологија за избор на 
енергетски ефикасни проекти во локалните заедници, Меѓународно 
советување ЕНЕРГЕТИКА 2016, ЗЕМАК 2016, 6-8.10.2016 Охрид, Р. 
Македонија, стр.223-230, Книга 2 

7. Димитриеска Ц., Ангелевски З, Ангелевска С.: Заштеда на енергија со 
примена на менаџмент системите за управување со енергетски објекти 
(BEMS), стр. 985, Меѓународно советување ЕНЕРГЕТИКА 2014, ЗЕМАК 
2014, 16-18.10.2014 Струга, Р. Македонија 
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8. доц. д-р. Иво Кузманов, вонр. проф. д-р. Силвана Ангелевска, ред. 
проф. д-р. Зоре Ангелевски, ред. проф. д-р. Весна Ангелевска, вонр. 
проф. д-р. Цвете Димитриеска, Детален приказ на евидентираните 
повреди во 2013 година во А.Д. ЕЛЕМ „ЕЛЕКТРАНИ на МАКЕДОНИЈА“ 
– подружница РЕК Битола, Меѓународна конференција ЗЕМАК 2014 

9. Ангелевска С., Димитриеска Ц., Ангелевски З.: Менаџмент системи за 
управување со енергетски објекти, стр. 977, Меѓународно советување 
ЕНЕРГЕТИКА 2014, ЗЕМАК 2014, 16-18.10.2014 Струга, Р. Македонија 

10. Ivo Kuzmanov, Silvana Angelevska, Zore Angelevski, Education and 
economic factors as elements for implementing and improving the OSH 
systems, 10th International Conference – Унапређење система за заштита 
при раду, Октомври 2013, Тара, 

11. Ivo Kuzmanov, Silvana Angelevska, Zore Angelevski, Analysisng the 
injuries in three industrial systems from Macedonia with emphasis on future 
steps for continuous improvements, 10th International Conference – 
Унапреџење система за заштита при раду, Октомври 2013, Тара,  

12. Ivo Kuzmanov, Silvana Angelevska, Zore Angelevski, Analyzing the number 
and the nature of the injuries in a industrial system from Bitola, R. 
Macedonia, International Scientific Conference on Information, 
Communication and Energy Systems and Technologies, June 2013, Ohrid, 
ISBN 978-9989-786-90-7 

13. Zore Angelevski, Cvete Dimitrieska, Silvana Angelevska, Ivo Kuzmanov, 
Optimal experiment for determination of the thermo – physical properties on 
materials with low thermal conductivity, International Scientific Conference 
on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, June 
2013, Ohrid, ISBN 978-9989-786-90-7 

14. Ivo Kuzmanov, Zore Angelevski, Silvana Angelevska, Survey of key 
indicators in accordance with the international standard ISO 9001:2008 in 
real industrial systems, International Scientific Magazine – Horizons, June 
2013, Vol 11 

15. Ivo Kuzmanov, Silvana Angelevska, Zore Angelevski, Vasko Stojanovski, 
Evaluating the injuries into Bitola’s region in 2012, real enterprises 
experience and ways for improving the safety systems into real enterprises, 
11th International Conference on accomplishment in Electrical and Mechanical 
Engineering and Information Technology, DEMI 2013, May – June 2013, 
ISBN 978-99938-39-46-0 

16. Silvana Angelevska, Ivo Kuzmanov, Zore Angelevski, Vasko Stojanovski, 
Maintenance management and using benchmarking as a tool in the frame of 
world class industrial system, 11th International Conference on 
accomplishment in Electrical and Mechanical Engineering and Information 
Technology, DEMI 2013, May – June 2013, ISBN 978-99938-39-46-0 

17. Prof. Zore Angelevski, doc. d-r. Ivo Kuzmanov, prof. d-r. SIlvana 
Angelevska, Analyzing the number of injuries into the business entities from 
Bitola, International Conference – Safety engineering in function of 
improvement of the working conditions, Ohrid May 2013, 

18. Prof. Silvana Angelevska, doc. d-r. Ivo Kuzmanov, prof. d-r. Zore 
Angelevski, OSHAS 18001 and application of benchmarking as segments of 
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integrated management system, International Conference – Safety engineering 
in function of improvement of the working conditions, Ohrid May 2013,  

19. Prof. Ivo Kuzmanov PhD., prof. Silvana Angelevska PhD., prof. Zore 
Angelevski PhD., Effective enviromnetal performance as a part of a model for 
organizational perfection, International Jornal of Information, Business and 
Management, Vol. 5, No. 1, 2013, ISSN 2076-9202, Impact factor SJIF = 
3.91 

20. Вон. проф. д-р. Силвана Ангелевска, доц. д-р. Иво Кузманов, ред. 
проф. д-р. Зоре Ангелевски (2012), Модел за брендирање, Зборник на 
трудови Proceedings, ТФБ 2012 

21. Ред. проф. д-р. Зоре Ангелевски, вонр. проф. д-р. Силвана Ангелевска, 
доц. д-р. Иво Кузманов (2012), Компаративна анализа на ISO 9001:2008 
и OSHAS 18001:2007 во реални индустриски системи, Зборник на 
трудови, Proceedings, ТФБ 2012 

22. Ред. проф. д-р. Зоре Ангелевски, вонр. проф д-р. Силвана Ангелевска, 
доц. д-р. Иво Кузманов (2012), Анализа на клучни индикатори согласно 
ISO 9001:2008 стандардот во реални индустриски системи, Зборник на 
трудови Proceedings, ТФБ 2012 

23. prof. Silvana Angelevska, Ivo Kuzmanov, prof. Zore Angelevki (2012), 
Survey of the number of injuries related with places in the Bitola region, 
International Journal HORIZONTI, UKLO 2012 

24. Ivo Kuzmanov, prof. Zore Angelevski, prof. Silvana Angelevska (2012), 
Survey of key indicators in accordance with the international standard ISO 
9001:2008 in real industrial systems, International Journal HORIZONTI, 
UKLO 2012 

25. проф. Зоре Ангелевски, проф. Силвана Ангелевска, Иво Кузманов 
(2012), Електронска евиденција на трошоците за енегетска ефикасност 
со поглед кон иновативни методи за изолација, како дел од модел за 
организациско совршенство, Меѓународно советување, ЕНЕРГЕТИКА 
2012, International Journal, book 2, p.num 799-805, Октомври 2012 

26. проф. д-р. Зоре Ангелевски, проф. д-р. Цвете Димитриеска, проф. д-р. 
Силвана Ангелевска, Иво Кузманов (2012), Модел за оптимизација на 
температурата на носителот на топлина при комбинирано 
производство на енергија, Меѓународно советување ЕНЕРГЕТИКА 2012, 
International Journal, book 1, p.num. 215-221, Охрид, Октомври 2012 

27. Д-р. Силвана Ангелевска, ред. Проф. Зоре Ангелевски, м-р. Иво 
Кузманов (2011), Планирање и следење на ефективноста на програмата 
за заштита на животната средина при имплементација на ISO 14001 
стандардот, Зборник на трудови Proceedings, стр. 305-309. Октомври 
2011 

28. Проф. Д-р. Зоре Ангелевски, доц. д-р. Силвана Ангелевска, м-р. Иво 
Кузманов, (2009), Новата верзија на ISO 9001:2008 стандардот и 
неговите барања во насока на унапредување на квалитетот, Зборник на 
трудови Македонско Научно Друштво, МНД, научен собир на тема: 
Техниката и техничките науки – услов за современ одржлив развој на 
општеството и општината Битола 2009, труд А10, Ноември 2009 
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29. Проф. Д-р. Зоре Ангелевски, доц. д-р. Силвана Ангелевска, м-р. Иво 
Кузманов (2009), ISO 9001:2000 стандардот во функција на 
организациските потенцијали за создавање на квалитет, , Зборник на 
трудови Македонско Научно Друштво, МНД, научен собир на тема: 
Техниката и техничките науки – услов за современ одржлив развој на 
општеството и општината Битола 2009, труд А9, Ноември 2009 

30. Вонр. Проф. Зоре Ангелевски, доц. д-р. Силвана Ангелевска, дипл. 
Маш инж. Иво Кузманов (2009), Модел за задоволување на барањата на 
купувачите во склад со серијата ISO 9000, Зборник на трудови 
ХОРИЗОНТИ, УКО, бр. 5, година 5, стр. 85-97, удк. 006.83:658.8.012.2, 
Декември, 2009 

31. Вонр. Проф. Д-р. Зоре Ангелевски, доц. д-р. Силвана Ангелевска, дипл. 
Маш инж. Иво Кузманов (2009), Документацијата како основа на 
стандардот ISO 9001:2000, Зборник на трудови ХОРИЗОНТИ, УКО, бр. 
5, година 5, стр. 85-97, удк. 006.83:658.8.012.2, Декември, 2009 

32. R.Pasic, S.Angelevska, C.Dimitrieska, Qualitative Analyses of AM and FM 
Screening in Multicolor Offset Printing, Chemical Industry – Journal of the 
Chemical Engineers Serbia, Printing Technology Part, No.4, Vol.63, 2008 

33. С.Ангелевска, Т.Јолевски, З.Ангелевски, И.Јолевски, Benchmarking на 
одржувањето во функција на подобрување на квалитетот на 
производството на електрична енергија, Меѓународно советување  
“Енергетика 2008“ Охрид 2008, рр.973-979 

34. Z.Angelevski, T.Jolevski, S.Angelevska, I.Jolevski, Maintenance 
Management in the Frame of World Class Company, XIV International 
Scientific Conference on Industrial Systems, Novi Sad, R. Serbia, octobar 
2008, pp.387-391 

35. R.Pasic, T.Jolevski, S.Angelevska, Open and Closed Loop Systems and Their 
Application in printing processes, GRID2006, Novi Sad, Srbija, 2006 

36. R.Pasic, S.Angelevska, I.Jolevski, Automatisation of Graphic Industry with 
Implementation of CIP4, GRID 2006, Novi Sad, Srbija, 2006 

37. T.Jolevski, R.Pašić, S.Angelevska, I.Jolevski, Sprovodljivost, pH i viskoznost, 
značaj merenja ovih veličina i njihov uticaj u procesu ofset štampe, Treći 
naučno-stručni simpozijum GRID 2006, Novi Sad, pp.23-29, 2006 

38. S.Angelevska, Benchmarking Model for Continuous Improvement of 
Maintenance in Technical Systems , Computational Engineering, International 
Ph.D.course, October 26-29, 2005, Pamporovo, Bulgaria, sponsored by 
Germany 

39. T.Jolevski, S.Angelevska, Z.Angelevski, Sistematizirana raznolikost osnov 
restruktuiranju grafickih kompanija u top formi, , XI Medzunarodni 
simpozium CPA&G, Zlatibor, juni, 2005, pp.21-25 

40. T.Jolevski, S.Angelevska, J.Pargovski, Kvalitetno educirani graficki kadrovi 
– odgovor zahtevima savremenog trzista, XI Medzunarodni simpozium 
CPA&G, Zlatibor, juni, 2005, pp.93-97 

41. С.Ангелевска, Т.Јолевски, З.Ангелевски, Битнији аспекти 
benchmarking-a у одржавању, PROCESING2004, 2004 

42. Т.Јолевски, С.Ангелевска, Benchmarking во одржувањето, Менаџмент и 
инженеринг, Р.Бугарија, 2003 
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43. С.Ангелевска, Т.Јолевски, Преку Тотално продуктивно одржување и 
Одржување ориентирано кон надежноста на техничките системи до 
Профитно ориентирано одржување, Менаџмент и инженеринг, 
Бугарија, 2003 

44. T.Jolevski, S.Angelevska, Privatizacija energetskih objekata –šansa za 
uvođenje Profitno usmjerenog održavanja, Dubrovnik, maj, 2002 

45. Т.Jolevski, S.Angelevska, Kultura održavanja – uslov za osvajanjе novih 
prostora profitno usmjerenog održavanja, PROCESING 2002, SMEITS, 
Beograd, april 2002 

46. T.Jolevski, S.Angelevska, Ešalonizacijom ulaznjih resursa održavanja do 
povećanja efektivnosti tehničkih sistema, PROCESING2001, SMEITS, 
Beograd, 17-20 April, 2001 

47. Т.Јолевски, С.Ангелевска, Со реинженеринг на одржувањето до 
Профитно ориентирано одржување, ЗЕМАК – Меѓународно 
советување, Охрид, 2000 

48. Т.Јолевски, С.Ангелевска, Одржувањето на енергетските објекти и 
стандардите ISO 9000, ЗЕМАК – Меѓународно советување, Охрид, 
октомври, 2000 

49. T.Jolevski, S.Angelevska, Profitabilnost – jedan od osnovnih ciljeva 
suvremjenog održavanja, Održavanje 2000, Opatija, R.Hrvatska, 2000 

50. С.Ангелевска, Т.Јолевски, Профитно-ориентирано одржување – 
предизвик за менаџментот на одржување, I –во Советување на ЕСМ; 
Битола, 1999 

51. С.Ангелевска, Т.Јолевски, Целите на системот за одржување во 
рамките на Профитно ориентираното одржување, I –во Советување на 
ЕСМ; Битола, 1999 

52. Т.Јолевски, С. Ангелевска, Одржувањето на термоенергетските 
постројки – услов за смалување на емисијата на полутанти, ЗЕМАК, 
Меѓународен симпозиум, Охрид 1997 

53. Т.Јолевски, С.Ангелевска, An Integration of Educational Systems in 
Transition Countries – a Condition for Entering the Common World Market, 
1-st Asia-Pacific Forum of Engineering and Technology Education, 
Melbourne, Australia, 1997 

54. С.Ангелевска,  Т.Јолевски, Контрола на квалитетот на производен 
процес со помош на атрибутивна р-карта, Зборник на трудови, 
Технички факултет – Битола, 1996 

55. Т.Јолевски, С.Ангелевска, Еден модел на управување со одржувањето 
на техничките системи со помош на сметачка машина, Зборник на 
трудови, Технички факултет – Битола, 1996 

56. Т.Јолевски, С.Ангелевска, Влијанието на техничко-технолошкиот 
развој врз организационата трансформација на производните системи, 
Меѓународен стручен симпозиум, Универзитет С.Климент Охридски, 
1993 
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Членство во редакција на списание со меѓународен уредувачки 
одбор 

- Член на Организацискиот одбор на „Transport for Today’s Society“ 

Рецензент во списание со меѓународен уредувачки одбор 
- Рецензент на Интернационалното списание „Transport for Today’s 

Society“ 
 

4. ОЦЕНКА ОД САМОЕВАЛУАЦИЈА 
 
Во насока на претходно наведените констатации, зборуваат и резултатите од 
извештајот на извршената евалуација, според која кандидатот е позитивно 
оценет. Врз основа на спроведената студентска анкета спроведена во периодот 
2014/2015, севкупниот работен ангажман на наставникот вонр. проф. д-р. 
Силвана Ангелевска е позитивно оценет. Резултатот произлегува од 
статистичката обработка на одговорите на прашањата дадени во прилог. 

Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола 
Технички факултет - Битола  

Студентска анкета - 2015  
Вонр. Проф. Д-р Ангелевска Силвана, број на испитаници 5 

 
Легенда за оценувањето: 10 = одличен, 5 = незадоволителен 
 
 

  1. На почетокот на семестарот го претставува планот за изведување 
на наставата со јасно дефинирани обврски на студентите и очекувани 

резултати (средна оцена 9.40) 
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2. Подготвен е за предавањата / вежбите и добро го владее материјалот кој 
го предава (средна оцена 9.40)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 
Технички факултет - Битола 

Студентска анкета - 2015  
Вонр. Проф. Д-р Ангелевска Силвана, број на испитаници 5 

 
Легенда за оценувањето: 10 = одличен, 5 = незадоволителен 
 
 
3. Јасно и разбирливо ги изнесува наставните содржини (средна оцена 9.40) 
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4. Редовно одржува настава и рационално го искористува времето (средна 

оцена 9.20) 
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Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 
Технички факултет - Битола 

Студентска анкета - 2015  
Вонр. Проф. Д-р Ангелевска Силвана, број на испитаници 5 

 
Легенда за оценувањето: 10 = одличен, 5 = незадоволителен 
 
 
 
5. Достапен е за консултации и дискусија околу материјалот и увид во 

писмените (средна оцена 9.0)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Професионален е и коректен во комуникацијата со студентите (средна 

оцена 9.0)  
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Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 
Технички факултет – Битола 

Студентска анкета - 2015  
Вонр. Проф. Д-р Ангелевска Силвана, број на испитаници 5 

 
Легенда за оценувањето: 10 = одличен, 5 = незадоволителен 
 
 
 
7. Има соодветен материјал за учење и полагање на предметот 

(средна оцена 9.80)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Прашањата и задачите кои се поставуваат на 

испитите/колоквиумите се во рамките на материјалот од 
предметната програма (средна оцена 9.80)  
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Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 
Технички факултет - Битола 

Студентска анкета - 2015  
Вонр. Проф. Д-р Ангелевска Силвана, број на испитаници 5 

 
Легенда за оценувањето: 10 = одличен, 5 = незадоволителен 
 
 
9. Објективно го оценува знаењето на студентите (средна оцена 9.40)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Моето присуство на настава 
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Просечна оцена за прашањата од 1-9: 9.38 
 

Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола 
Технички факултет - Битола 

Студентска анкета - 2015  
 

Вонр. Проф. Д-р Ангелевска Силвана, број на испитаници 5 
 
Легенда за оценувањето: 10 = одличен, 5 = незадоволителен 
 
 
Забелешка за подобрување на квалитетот на предметот: 
 

Што посебнои се допадна кај овој наставник? -знае детално да објасни  
/ 

 
Што е тоа што посебно Ви сметаше во работата на наставникот?  
/ 

 
Што предлагате за подобрување на квалитетот на наставата кај овој наставник?  
/ 

 
Согласно извршената самоевалуација од страна на студентите во 2015 година, 
севкупниот работен ангажман на наставникот вонр. проф. д-р. Силвана Ангелевска е 
оценета со висока просечна оцена 9.38. Кандидатот е позитивно оценет во однос на: 
претставување на планот за изведување на наставата на почетокот на семестарот со 
јасно дефинирани обврски на студентите и очекувани резултати (9.40), подготвеноста за 
предавања и вежби, како и владеење на материјалот кој го предава (9.40), јасното и 
разбирливо изнесување на наставните содржини (9.40), редовното одржување на настава 
и рационалното искористување на времето (9.20), достапноста за консултации и 
дискусија околу материјалот и увид на писмените (9.00), професионалната комуникација 
со студентите (9.00), постоењето на соодветен материјал за учење и полагање на 
предметот (9.80), поставувањето на задачите и прашањата на испитите и колоквиумите 
во рамките на материјалот од предметната програма (9.80), како и објективното 
оценување на знаењата на студентите (9.40). 

Според горе наведеното, рецензентската комисија го оцени за позитивен извештајот од 
самоевалуацијата на кандидатот и неговиот однос кон студентите и реализацијата кон 
поставените стандарди за извршување на конкретните активности 
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5. ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 
Обемниот научен, научно-истражувачки, апликативен и педагошки придонес на вонр. 
проф. д-р. Силвана Ангелевска е основа за дефинирање на научниот, истражувачкиот и 
апликативниот профил на кандидатот што е посебно значајно за областите за кои се 
избира. Кандидатот покажува завиден степен на организиран и систематски пристап кон 
проблемите од областите на: МЕТОДИ НА АНАЛИЗА НА СТРУКТУРАТА И 
ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА НА 
ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕСИ, со што се профилира како успешен универзитетски педагог 
со солидни методски знаења, вештини, компетенции и способности, стекнатите знаења 
да ги афирмира, прошири и успешно да ги пренесе на студентите.  

Кандидатот, Вонреден професор д-р. Силвана Ангелевска своите знаења, компетенции, 
вештини и способности ги потврдила и афирмирала преку: објавување на значителен 
број на научни и стручни трудови, од кои некои се научни трудови објавени во научни 
списанија со импакт фактор, како и цитиран труд во базата Thomson Reuters – Web of 
Science. 
Врз база на горе изнесените оценки и констатации, а земајќи ја во предвид вкупната 
научна, научно-истражувачка, апликативна, стручна и наставно-педагошка активност на 
кандидатот Вонреден професор Силвана Ангелевска, како и фактите дека целосно ги 
исполнува пропишаните критериуми и услови предвидени во чл.125 од Законот за 
Високото образование, како и исполнување на условите предвидени во Правилникот за 
единствените критериуми и постапката за избор во наставно-научни, наставни, 
наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот Св. „Климент Охридски“-
Битола, Рецензентската комисија има чест на Сенатот при Универзитетот Св. Климент 
Охридски - Битола, да му предложи вонр. проф. д-р. Силвана Ангелевска, да ја избере 
во звањето редовен професор во наставно научните области: МЕТОДИ НА АНАЛИЗА 
НА СТРУКТУРАТА И ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО, ПЛАНИРАЊЕ, 
ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕСИ 
 

 

Рецензентска комисија 

1. Ред. проф. д-р Томе Јолевски, редовен професор во 
пензија – претседател. 
Технички Факултет – Битола; с.р. 

 

2. Ред. проф. д-р Константин Петковски – член. 
Технички Факултет – Битола; с.р. 
 

3. Ред. проф. Стојанче Нусев – член. 
Технички Факултет – Битола с.р. 
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Р Е Ф Е Р А Т 

за избор на еден наставник во сите наставно – научни звања од областите 
Механика на флуиди и струјно-технички системи, Енергетско и процесно 

машинство (Размена на топлина; Повеќе фазни системи), Неконвенционални 
извори на енергија и технологии и Животна средина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 

Наставно - научниот совет на Техничкиот факултет-Битола, при Универзитетот „Св. 
Климент Охридски”, на својата редовна седница одржана на ден 31.01.2017 година, со 
Одлука бр. 02-77/4 формира Рецензентска комисија во состав: 

 
Ред. проф. во пензија, д-р Ѓорѓи Тромбев, претседател 
Ред. проф. д-р Тале Герамитчиоски, член 
Ред. проф. д-р Ванѓелче Митревски, член 

 
да подготви реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања од областите: 
Механика на флуиди и струјно техники системи, Енергетско и процесно 
машинство (Размена на топлина; Повеќе фазни системи); Неконвенционални 
извори на енергија и технологии; Животна средина. 

Комисијата ги разгледа поднесените материјали и на Сенатот на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски” Битола му го поднесува следниот: 

 

И З В Е Ш Т А Ј 
На Конкурсот за избор во сите наставно-научни звања, објавен во весниците 

„Вест“ и „Koha“ на 12.01.2017 година, се пријави само кандидатот д-р Владимир 
Мијаковски, вонреден професор на Техничкиот факултет при Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ – Битола. 

Биографски податоци за кандидатот 

Д-р Владимир Мијаковски е роден на 07.09.1974 година во Битола, каде што 
завршил основно образование и гимназија со континуиран одличен успех. Во текот на 
школувањето, поради постигнатиот успех бил корисник на училишна, а подоцна и на 
студентска стипендија. На 21.04.1998 година дипломирал како прв и најдобар студент на 
генерацијата на Техничкиот факултет во Битола, насока – Општо машинство. Во истата 
година добил пофалница од Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола за 
постигнатиот вонреден успех за време на студиите. Во учебната 1999/2000 година добил 
стипендија и завршил постдипломски студии на Универзитетот во Кембриџ, Велика 
Британија. Откако предвидените испити на постдипломските студии ги положил со 
просечна оценка 10, на Институтот за термичко инженерство при Машинскиот факултет 
во Скопје, се стекнал со академски степен – магистер по машински науки. На 27.02.2009 
година, на Институтот за термичко инженерство при Машинскиот факултет во Скопје, ја 
одбранил докторската дисертација со наслов „ДЕЈСТВУВАЊЕ НА КЛИМАТСКАТА КРИВА ВРЗ 
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ПЕРФОРМАНСИТЕ НА ЛАДИЛНА КУЛА“, со што се стекнал со академски степен – доктор на 
технички науки. 

По дипломирањето, работи како стручен соработник, а потоа е избран за 
асистент (Билтен бр. 252 од 30.06.2003 год.) и наставник од областите 
„Термотехника и термоенергетика” и „Хидротехника, пневматика и автоматика” во 
звање доцент (Билтен бр. 318 од 04.05.2009 год.), а потоа за наставник од областите 
„Механика на флуиди и струјно-технички системи”, „Теорија и проектирање на 
енергетски постројки”, „Математичко моделирање и симулација на енергетски 
процеси”, „Неконвенционални извори на енергија и технологии” и „Рационално 
користење на енергија”, предвремен избор во звање вонреден професор (Билтен бр. 362 
од 02.05.2012 год.), на Техничкиот факултет во Битола.  

Други професионални ангажмани на кандидатот: 

• Член на Управниот одбор на Здружение на термичари на Македонија (ЗТРМ) 
(2006 – 2015) 

 Активно го владее англискиот јазик и успешно се користи со неколку програмски 
јазици, како и апликативните програми AutoCAD, MS Office, Solid Works, Corel Draw и 
други. Член е и на меѓународната асоцијација: American Society of Heating, Air-
conditioning and Refrigerating Engineers - ASHRAE. 

Наставно-образовна дејност 

По вработувањето, кандидатот, вон. проф. д-р Владимир Мијаковски изведувал 
вежби по повеќе предмети на Техничкиот факултет во Битола: Механика на флуиди 1 и 
2, Транспорт на флуиди, Термоенергетски постројки, Неконвенционални 
термоенергетски постројки, Неконвенционални извори на енергија и Проектирање на 
технолошки системи. Во периодот од 2003 до 2005 година изведувал вежби и по 
предметот Производство и распределба на флуидите на Факултетот за биотехнички 
науки во Битола.  

Од изборот за наставник од областите „Термотехника и термоенергетика“ и 
„Хидротехника, пневматика, автоматика“ па до изборот за вонреден професор, 
изведува настава на прв циклус студии по следните предмети: Механика на флуиди, 
Транспорт на флуиди, Термоенергетски постројки, Обновливи извори на енергија, 
Неконвенционални термоенергетски постројки (сите на студиската програма 
Машинство), како и по предметите: Механика на флуиди и Обновливи извори на енергија 
(на студиската програма Индустриски менаџмент). 

Од предвремениот избор за вонреден професор од областите „Механика на 
флуиди и струјно-технички системи”, „Теорија и проектирање на енергетски постројки”, 
„Математичко моделирање и симулација на енергетски процеси”, „Неконвенционални 
извори на енергија и технологии” и „Рационално користење на енергија”, па сè до денес, 
кандидатот д-р Владимир Мијаковски изведува настава на прв циклус студии по 
следните предмети: Механика на флуиди, Транспорт на флуиди, Термоенергетски 
постројки, Обновливи извори на енергија, Енергетска ефикасност кај згради и објекти 
(сите на студиската програма Машинство), Енергија и животна средина и Механика на 
флуиди (на студиската програма Инженерство за заштита на животна и работна 
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средина) како и по предметите: Механика на флуиди и Обновливи извори на енергија (на 
студиската програма Индустриски менаџмент).  

Ангажиран е на втор циклус студии на Машинскиот отсек, како наставник по 
предметите Одбрани поглавја од механика на флуиди, Современи термоенергетски 
постројки, Моделирање на процесите на термичка конверзија и Безбедност на 
производите и заштита на потрошувачите/корисниците и на трет циклус студии на 
Машинскиот отсек, како наставник по предметите: Метрологија и оптимизациони 
методи, Одржива енергетика и процесна техника и Стратешки планирања во 
енергетиката. 

Кандидатот, д-р Владимир Мијаковски учествувал во комисии за оценка и 
одбрана на магистерски трудови, а под негово менторство, во изминатиов период, се 
изработени и одбранети 67 дипломски работи и 12 магистерски трудови на Технички 
факултет – Битола. Бил член во комисија на две одбранети докторски дисертации, а 
моментално е ментор на еден докторант. 

Во изминатиов период, меѓу другото, особено внимание посветил на 
перманентното научно и стручно усовршување. Остварил интензивна проектна 
соработка и во повеќе наврати престојувал на голем број странски универзитети 
(Кембриџ– Велика Британија; Љубљана – Словенија; Солун – Грција; Линкопинг - 
Шведска), Нови Сад – Србија, Кастелон де ла Плана, Шпанија.  

Како член на Комисијата за изработка, а подоцна и реакредитација на студиските 
програми по Машинство и Инженерство за заштита на животната и работна 
средина на Техничкиот факултет во Битола, на прв, втор и трет циклус студии, дал 
несебичен придонес во изготвувањето на наставните планови и програми. Во 
постојаната заложба за унапредување на наставно-образовната дејност, за најголем дел 
од предметите кои ги предава подготвил скрипти – авторизирани предавања и учебни 
помагала – практикуми и збирки на задачи. Учествувал и во изработката на 
Монографијата „50 години Технички факултет – Битола“ како дел од уредувачкиот 
одбор и бил уредник на Зборникот на трудови на Техничкиот факултет, издаден во 2011, 
2012 и 2013 година. Севкупно, благодарение на неговиот сериозен и ангажиран однос 
кон наставата и другите наставни обврски, д-р Владимир Мијаковски стекнал висок 
углед, како кај студентите, така и кај своите соработници, професори и колеги.  

Научно-истражувачка дејност (до изборот во вонреден професор) 

• Трудови со оригинални научни резултати, рецензирани и објавени во научни и 
стручни списанија со фактор на влијание (импакт фактор): 

[1] Mijakovski V., Mijakovski N., “Review of current position and perspectives of 
renewable energy in the Republic of Macedonia with focus on electricity production”, 
Renewable and Sustainable Energy Reviews 15 (2011), ISSN 1364-0321, journal 
impact factor for 2010: 4.567, pp. 5068 – 5080. 

[2] Mijakovski V., “Possible ways of regulation for branched heating systems”, Applied 
Thermal Engineering 29 (2009), ISSN 1359-4311, journal impact factor for 2010: 
1.823, pp. 2579-2582. 
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• Трудови со оригинални научни резултати во Зборник на трудови на научен собир: 
[3] Mijakovski V., Mitrevski V., Mijakovski N., “Influence of the altitude on evaporation 

rate of cooling water at natural draught cooling tower”, 15th symposium on thermal 
science and engineering in Serbia - SIMTERM, Sokobanja, Serbia, 2011 

[4] Mijakovski V., Mijakovski N., “Potential for low-temperature energy usage at power 
plant’s cold end in order to increase energy efficiency”, World Renewable Energy 
Congress - WREC, pp. 3255-3261, Linkoping, Sweden, 2011 

[5] Mijakovski V., Popovski K., “Influence of climatic curve values on the operating 
regime of the turbine at TPP “Bitola”, International conference Power plants 2010, 
Vrnjačka Banja, Srbija, 2010  

[6] Mijakovski V., Mijakovski N., “Initial measurements of flow in Water Supply 
Network of Prilep within frames of the "Water Supply Project", Fourth International 
Scientific Conference, BALWOIS, Ohrid, Macedonia, 2010  

[7] Mijakovski V., Mijakovski I., “Determination of evaporation losses in hyperbolic wet 
cooling tower”, 14th symposium on thermal science and engineering in Serbia, 
SIMTERM, Sokobanja, Serbia, 2009  

[8] Mijakovski I., Mijakovski V., “Extreme values of climatic curve and their influence on 
TPP's "Bitola" cold-end”, 14th symposium on thermal science and engineering in 
Serbia, SIMTERM, Sokobanja, Serbia, 2009 

[9] Mijakovski V., Mijakovski N., “Analysis of the influence from the climatic curve and 
heat load on water losses in TPP "Bitola" – Macedonia”, 22 međunarodni kongres o 
procesnoj industriji PROCESING, Beograd, Srbija, 2009 

[10] Mijakovski V., Mijakovski N., “Influence of location - altitude on fill's height at 
natural draught cooling towers”, 22 međunarodni kongres o procesnoj industriji 
PROCESING, Beograd, Srbija, 2009 

[11] Mijakovski V., Mijakovski I., “Determination of regulability for circulational 
systems”, 21st International conference on efficiency, cost, optimization, simulation and 
environmental impact of energy systems, ECOS, Krakow, Poland, 2008 

[12] Mijakovski V., Mijakovski N., “Winter operating regimes of natural draught cooling 
tower”, International conference Power plants 2008, Vrnjačka Banja, Srbija, 2008 

[13] Mijakovski V., Popovski K., “Methodology for calculation and selection of a pressure 
relief valve (used as a protective element against water hammer) on high pressure 
pipelines”, 21 međunarodni kongres o procesnoj industriji PROCESING, Subotica, 
Srbija, 2008 

[14] Mijakovski I., Mijakovski V., “Relation between temperature of cooling water, turbine 
power and fuel consumption”, 21 međunarodni kongres o procesnoj industriji 
PROCESING, Subotica, Srbija, 2008  

[15] Mijakovski V., Mijakovski I., “Initial measurements of pressure in water supply 
network of Prilep within frames of the "Water Supply Project", Third International 
Scientific Conference, BALWOIS, Ohrid, Macedonia, 2008 
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[16] Mijakovski V., Mijakovski I., “Another possibility for raising of efficiency at lignite 
fired Thermo Power Plant with 225 MW”, 8th European conference on industrial 
boilers and furnaces, INFUB, Villamoura, Portugal, 2008 

[17] Mijakovski V., Mijakovski I., “Typical cooling curves for cooling tower at TPP 
"Bitola" – Macedonia”, 13th symposium on thermal science and engineering in Serbia, 
SIMTERM, Sokobanja, Srbija, 2007  

[18] Mijakovski V., Mijakovski I., “Influence of the Climatic curve on Cooling Tower 
Evaporation at Thermo Power Plant "Bitola"-Macedonia“, Power and Electrical 
Engineering-International Conference, Riga, Latvia, 2007 

[19] Mijakovski V., “Optimal operating regime of the cooling water pump station in TPP 
"Bitola", International conference Power plants 2006, Vrnjačka Banja, Srbija, 2006 

[20] Mijakovski V., “Analysis of efficiency improvement possibilities in TPP "Bitola", 
International conference Power plants 2006, Vrnjačka Banja, Srbija, 2006. 

[21] Mijakovski V., “A possibility for efficiency improvements of lignite fired Thermo 
Power Plant with 225 MW”, 7th European conference on industrial boilers and 
furnaces, INFUB, Porto, Portugal, 2006.  

[22] Mijakovski V., Popovski K., “Energy savings of a water pump with VFD in air 
conditioning systems”, 12th symposium on thermal science and engineering in Serbia, 
SIMTERM, Sokobanja, Srbija, 2005. 

[23] Mojsovski F., Mijakovski V., “Refrigeration equipment and system in dairy plant 
"Mlekara"-Bitola”, VI. SDHK Conference, Spa Dobrna, Slovenia, 2002. 
 

• Трудови објавени во домашни списанија, домашни конференции, советувања и 
конгреси: 

[24]  Мијаковски В., Мијаковски Н., „Анализа на вредностите од климатската крива и 
топлинското оптоварување врз загубите на вода во ТЕЦ “Битола“, Научно 
списание – ХОРИЗОНТИ I, Универзитет “Св. Климент Охридски“, Битола, 2011. 

[25] Мијаковски В., Мијаковски Н., „Искористување на чадните гасови од ТЕЦ 
“Битола“ за загревање на вода за далечинско греење на градот Битола“, Научно 
списание – ХОРИЗОНТИ, Универзитет “Св. Климент Охридски“, Битола, 2009.  

[26]  Мијаковски В., Мијаковски Н., „Регулабилност на разгранети циркулациони 
топлински мрежи“, Научно списание – ХОРИЗОНТИ, Универзитет “Св. Климент 
Охридски“, Битола, 2008. 

[27] Мијаковски В., Бешлиевска В., “Влијание на микрокогенерацијата врз 
животната средина”, XII советување на Друштво на Термичарите на Република 
Македонија, Пелистер, 2010. 

[28] SEE-ERA.NET PLUS Call for Joint European Research Projects (JERPs)/reviewer, 
2009 



64 
 

[29] Мијаковски И., Мијаковски В., “Можност за искористување на 
нискотемпературната енергија од ладниот крај на ТЕЦ “Битола“, XI советување 
на Друштво на Термичарите на Република Македонија, Пелистер, 2008. 

[30] Мијаковски В., „Искористување на топлината на чадните гасови“, X советување 
на Друштво на Термичарите на Република Македонија, Пелистер 2006. 

[31] Мијаковски И., Мијаковски В., „Влијание на температурата на ладилната вода 
врз моќта на турбината и потрошувачката на гориво“, X советување на Друштво 
на Термичарите на Република Македонија, Пелистер, 2006. 

[32] Мијаковски И., Мијаковски В., „Принципи на комбинирано производство на 
топлина и електрична енергија“, IX советување на Друштво на Термичарите на 
Република Македонија, Пелистер, 2004. 

[33] Мијаковски И., Мијаковски В., „Преглед на новата генерација на 
термоелектрани погонувани со лигнит“, IX советување на Друштво на 
Термичарите на Република Македонија, Пелистер, 2004. 

[34] Мијаковски В., „Ефикасност на ладилната кула“, VIII советување на Друштво 
на Термичарите на Република Македонија, Охрид, 2001. 

[35] Мијаковски В., Мијаковски И., Влијание на оддалеченоста од границата на 
ладењето врз големината на полнежот кај ладилните кули, VIII советување на 
ДТРМ-01, Охрид, 2001. 

[36] Мијаковски В., Мијаковски И., Поповски К., Димензионирање и пресметка на 
падот на притисокот во каналите на инсталација за климатизација со висок 
притисок, VII советување на ДТРМ-99, Охрид, 1999. 

[37] Мијаковски И., Поповски К., Мијаковски В., Влијание на дистрибутивните 
елементи врз распределбата на протекот на вода низ цевниот сноп кај 
добошастите испарувачи, VII советување на ДТРМ-99, Охрид, 1999. 

[38] Мојсовски А., Мијаковски В., Нова климатска крива на Скопје, VII советување 
на ДТРМ-99, Машински факултет - Скопје, Охрид, 1999. 

• Учество во научно-истражувачки проекти од национален карактер: 

[1] „Топлификација на Битола“, Научно - истражувачки проект, Министерство за 
образование и наука на Република Македонија, 2001-2003. 

[2] „Заштеда на енергијата и заштита на околината во ТЕЦ“, Научно - 
истражувачки проект, Министерство за образование и наука на Република 
Македонија, 2002 – 2004.  

• Објавени трудови во Зборници: 

[1] Мијаковски В., Митревски В., Мијаковски Н., „Определување на точката на 
заситување при транспорт на прегреана водена пареа низ долги пароводи“, 
Зборник на трудови, стр. 339-344, Технички факултет, Битола, 2011 

[2] Мијаковски В., Мијаковски Н., „Подобрување на регулабилноста на 
циркулационите системи со примена на Тихелмановиот систем“, Зборник на 
трудови, стр. 345-350, Технички факултет, Битола, 2011 
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[3] Митревски В., Вилос И., Мијаковски В., „Пресметка на стабилност на градежните 
конструкции во летниот период“, Зборник на трудови, стр.244-249, Технички 
факултет, Битола, 2011. 

[4] Мијаковски В., Мијаковски Н., „Искористување на топлината од чадните гасови 
за зголемување на ефикасноста на ТЕЦ-Битола“, I Научен собир со национално 
учество „Техниката и техничките науки - услов за современ одржлив развој на 
општеството“, Македонско научно друштво, Битола и Технички факултет, 
Битола, 2009 

[5] Мијаковски В., Мијаковски Н., „Заштеда на топлинска енергија од чадните гасови 
кај лимените оџаци без присуство на нискотемпературна корозија“,I Научен 
собир со национално учество „Техниката и техничките науки - услов за современ 
одржлив развој на општеството“, Македонско научно друштво, Битола и 
Технички факултет, Битола, 2009 

[6] Мијаковски В., Јосифовски В., „Економска оправданост при користењето на 
топлинска пумпа поврзана на ладниот крај на турбината“, Зборник на трудови од 
меѓународно советување "Енергетика", ЗЕМАК, Охрид, 2006 

[7] Мијаковски В., Мијаковски И., „Искористување на нискотемпературната 
топлинска енергија од ладилните кули со топлински пумпи“, Зборник на трудови, 
Технички факултет, Битола, 2004 

[8] Поповски К., Мијаковски И., Мијаковски В., „Компјутерска програма за 
хидраулична пресметка на прстенасти водоводни мрежи“, Зборник на трудови, 
Технички факултет, Битола, 2004 

[9] Мијаковски И., Поповски К., Мијаковски В., „Влијание на влезните елементи врз 
распределбата на протокот на вода кај добошастите амонијачни испарувачи“, 
Зборник на трудови, Технички факултет, Битола, 2004. 

[10] Мијаковски И., Поповски К., Мијаковски В., „Проектирање на канали по методот 
на враќање на статички притисок“, Зборник на трудови, Технички факултет, 
Битола, 2004 

Стручно-апликативна дејност (до изборот во вонреден професор) 

• учество во стручни проекти од национален и меѓународен карактер: 

[1] Изградба на фабрика за откуп, преработка и складирање на тутун во лист во с. 
Драгожани, АД СОКОМАК, надзорен инженер и консултант на изведувачот за 
хидротехнички и термотехнички инсталации, 2008-2010 

[2] Water Supply Project-Prilep, финансиран од KfW, експерт за мерење на проток и 
притисок, откривање на дефекти и надзорен инженер за 1-ва фаза од проектот, 
2006-2008 

[3] Pre-feasibility study for medial-term development of public utilities in municipality 
Bitola, PHARE-Cross Border Cooperation, 2000-2001  

• реализација на апликативни решенија и иновации: 
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[1] Мијаковски В., 2011, Основен машински проект за бензинска пумпна станица во 
с. Новаци, сопственост на “Римкос трејд“ – Битола. 

[2] Митревски В., Герамитчиоски Т., Мијаковски В., 2011, Концепт на изјава за 
безбедност и проценка на ризик за АД “ГА - МА“ – Скопје. 

[3] Митревски В., Герамитчиоски Т., Мијаковски В., 2011, Концепт на изјава за 
безбедност и проценка на ризик за АД “Факом“ – Скопје. 

[4] Мијаковски В., 2011, Испитување на микроклиматски услови во филијала на АД 
“УНИ-Банка“ во Струга. 

[5] Мијаковски В., Герамитчиоски Т., Митревски В., 2011, Испитување на 
микроклиматски услови во објектите на АД “ГА-МА“ - Скопје. 

[6] Мијаковски В., Митревски В., 2011, Стручен наод за периодичен преглед на 
опрема за работа – Компресор ПР-10/8 во АД „ГА-МА“, Скопје. 

[7] Мијаковски В., Митревски В., 2011, Стручен наод за периодичен преглед на 
опрема за работа – Компресор ПД-2,2/230 во АД „ГА-МА“, Скопје. 

[8] Герамитчиоски Т., Митревски В., Мијаковски В., 2011, Извештај за периодични 
мерења на физички и микроклиматските услови во работната средина во ТДСУТ 
„ЈСП Турс“, Скопје. 

[9] Мијаковски В., Герамитчиоски Т., Митревски В., 2011, Стручен извештај од 
извршени мерења на бучава на компресорските агрегати во Млекара „Идеал 
Шипка“, Битола. 

[10] Мијаковски В., Герамитчиоски Т., Митревски В., 2011, Извештај за извршени 
периодични мерења на физички и микроклиматските услови во работната 
средина во „ФАКОМ“ АД, Скопје. 

[11] Мијаковски В., Митревски В., Герамитчиоски Т., 2011, Изработка и 
спроведување на програма за обука за БЗР со изработка на концепт на изјава за 
безбедност и проценка на ризик на работни места во МЗТ РОЛФОРМИНГ 
Битола. 

[12] Митревски В., Герамитчиоски Т., Мијаковски В., Лутовска М., 2011, Извештај за 
извршени периодични мерења на микроклиматски услови и физички штетности 
во МЗТ РОЛФОРМИНГ Битола. 

[13] Митревски В., Герамитчиоски Т., Мијаковски В., Лутовска. М., 2011, Изработка 
и спроведување на програма за обука за БЗР со изработка на концепт на изјава за 
безбедност и проценка на ризик на работни места во ВИМАФАСИОН Кочани. 

[14] Герамитчиоски Т., Митревски В., Мијаковски В., Лутовска. М., 2011, Извештај 
за извршени периодични мерења на микроклиматски услови и физички 
штетности во СКОПСКО М3 Прилеп. 

[15] Митревски В., Герамитчиоски Т., Мијаковски В., Лутовска. М., 2011, Изработка 
и спроведување на програма за обука за БЗР со изработка на концепт на изјава за 
безбедност и проценка на ризик на работни места во СКОПСКО М3 Прилеп. 
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[16] Герамитчиоски Т., Митревски В., Мијаковски В., Лутовска М., 2011, Извештај за 
извршени периодични мерења на физички и микроклиматски услови во ДТУ 
ФЛАМИНГО Скопје, Подружница Кичево. 

[17] Митревски В., Герамитчиоски Т., Мијаковски В., Лутовска М., 2011, Изработка 
и спроведување на програма за обука за безбедност и здравје при работа со 
изработка на концепт за изјава безбедност со проценка на ризик на работни места 
во ДТУ ФЛАМИНГО Скопје, Подружница Кичево. 

[18] Герамитчиоски Т., Митревски В., Мијаковски В., Лутовска М., 2011, Извештај за 
извршени периодични мерења на микроклиматски услови и физички штетности 
во СТОЛБ Битола. 

[19] Митревски В., Герамитчиоски Т., Мијаковски В., Лутовска М., 2011, Изработка 
и спроведување на програма за обука за безбедност и здравје при работа со 
изработка на концепт за изјава безбедност со проценка на ризик на работни места 
во СТОЛБ Битола. 

[20] Митревски В., Герамитчиоски Т., Мијаковски В., Лутовска М., 2011, Изработка 
и спроведување на програма за обука за безбедност и здравје при работа со 
изработка на концепт за изјава безбедност со проценка на ризик на работни места 
во ТАБУ Прилеп. 

[21] Митревски В., Герамитчиоски Т., Мијаковски В., Лутовска М., 2011, Изработка 
и спроведување на програма за обука за безбедност и здравје при работа со 
изработка на концепт за изјава безбедност со проценка на ризик на работни места 
во ПОРТА Прилеп. 

[22] Митревски В., Герамитчиоски Т., Мијаковски В., Лутовска М., 2011, Изработка 
и спроведување на програма за обука за безбедност и здравје при работа со 
изработка на концепт за изјава безбедност со проценка на ризик на работни места 
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[356] Мијаковски В., Герамитчиоски Т., Митревски В., 2015, Извештај за извршени 
периодични мерења на микроклиматски услови и физички штетности во 
Стопанска Банка АД – Битола, Експозитура Струмица. 
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[357] Мијаковски В., Герамитчиоски Т., Митревски В., 2015, Извештај за извршени 
периодични мерења на микроклиматски услови и физички штетности во 
Стопанска Банка АД – Битола, Експозитура Гевгелија. 

[358] Мијаковски В., Митревски В., Герамитчиоски Т., 2015, Извештај за извршени 
стручен наод за периодичен преглед на опрема за работа во Хебел, Охрид. 

[359] Мијаковски В., Митревски В., Герамитчиоски Т., 2015, Извештај за извршени 
стручен наод за периодичен преглед на опрема за работа во Опласт, Охрид. 

[360] Митревски В., Мијаковски В., Герамитчиоски Т., 2015, Извештај за извршени 
мерења на бучава и суспендирани честички во животната средина во 
ДРВОПРОМ, Кочани. 

[361] Митревски В., Герамитчиоски Т., Мијаковски В., Лутовска М., 2015, Изработка 
на концепт за изјава за безбедност со проценка на ризик на работни места во 
ШЕШО ИНЖЕНЕРИНГ Охрид. 

[362] Мијаковски В., 2015, Основен проект за пренамена на кровен простор во 
станбен простор на индивидуална станбена зграда – А1 на ул. Охридска во 
Битола – фаза Термотехнички проект. 

[363] Мијаковски В., 2015, Основен проект за доградба на деловен простор на ул. 
Довлеџик бб во Битола – фаза Термотехнички проект. 

[364] Мијаковски В., 2015, Основен проект за изградба на надземен резервоар од 10 
m3 за складирање на ТНГ во ДООЕЛ Стиза – с. Кравари, Битола – фаза 
Термотехнички проект. 

[365] Мијаковски В., 2015, Основен проект за изградба на поткровје на индивидуална 
станбена зграда (А1) на ул. Кочо Палигора во Битола – фаза Термотехнички 
проект. 

[366] Мијаковски В., 2015, Елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни 
материи за објект со намена Г3 – сервиси во м.в. Новачки Пат во Битола – фаза 
Проект за противпожарна заштита. 

[367] Мијаковски В., 2015, Елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни 
материи за доградба и изградба на поткровје на дел од колективна станбена 
зграда на ул. Партизанска во Битола. 

[368] Мијаковски В., 2015, Основен проект за надградба на поткровје на ул. Владимир 
Назор – фаза Термотехнички проект. 

[369] Мијаковски В., Сливоски О., 2015, Основен проект за надградба на станбен 
објект на ул. 4-ти ноември во Битола – фаза Термотехнички проект. 

[370] Мијаковски В., 2016, Основен проект за изградба на индивидуална станбена 
зграда на ул. Анести Пановски бб, Битола - фаза Термотехнички проект 

[371] Мијаковски В., Митревски В., Герамитчиоски Т., 2015, Извештај за извршени 
мерења на микроклиматски и физички штетности во Тинг Инокс - Кочани. 
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[372] Мијаковски В., Митревски В., Герамитчиоски Т., 2015, Извештај за извршен 
стручен наод за периодичен преглед на опремата за работа во Тинг Инокс – 
Кочани. 

[373] Мијаковски В., 2015, Основен проект за изградба на индивидуална станбена 
зграда со претходно рушење на постоечки објект на ул. Дебарска во Битола – 
фаза Термотехнички проект. 

[374] Мијаковски В., 2015, Основен проект за пренамена на индивидуална станбена 
зграда на дел од Сутерен во деловен простор на ул. Јонче Мурџевски во Битола – 
фаза Термотехнички проект. 

[375] Мијаковски В., 2015, Елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни 
материи за бензиска пумпа на Петролнис во с. Драслајца, Струга. 

[376] Мијаковски В., 2015, План за заштита и спасување од природни непогоди и 
други несреќи за ДПТУ „Уни-дом“ – Ресен. 

[377] Мијаковски В., 2016, Основен проект за изградба на станбен објект со намена 
А2 – домување во станбени згради со деловен простор на приземје на ул. 4-ти 
Ноември бб, Битола – фаза Термотехнички проект. 

[378] Мијаковски В., 2016, Ревизија на основен проект за изградба на две 
индивидуални станбени згради со претходно рушење на постоечки станбен 
проект на ул. Коле Лачето во Битола – фаза Термотехнички инсталации. 

[379] Мијаковски В., 2016, Елаборат за заштита на животната средина за Текстил 
Логистик Македонија (ТЛМ) во Штип. 

[380] Мијаковски В., 2016, Елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни 
материи за „Стењетекс“ во с. Стење, Ресен 

[381] Мијаковски В., Ангелевски З., Димитриеска Ц., 2016, Физибилити студија за 
реконструкција и ревитализација на системот за греење на објектите во РЕК 
Битола. 

[382] Мијаковски В., 2016, Основен проект за изградба на индивидуална станбена 
зграда со претходно рушење на постоечки објект на ул. Цар Самоил 228, Битола – 
фаза Термотехнички проект. 

[383] Мијаковски В., 2016, Основен проект за изградба на поткровје над постоечки 
станбен објект на ул. Ѓорѓи Наумов 59 во Битола – фаза Термотехнички проект. 

[384] Мијаковски В., 2016, Основен проект за изградба на колективна станбена зграда 
А2 на КП 14690/2 во Битола – фаза Термотехнички проект. 

[385] Мијаковски В., 2016, Елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни 
материи за кафе бар „Концепт“ во Ресен. 

[386] Мијаковски В., Митревски В., 2016, Извештај за извршени периодични мерења 
на микроклиматски услови и физички штетности во Агенција за посредување при 
вработување ВЕНЕРА во Битола. 
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[387] Мијаковски В., Митревски В., 2016, Извештај за извршени периодични мерења 
на микроклиматски услови и физички штетности во ПЗУ Аптека Здравје во 
Ресен. 

[388] Мијаковски В., Митревски В., 2016, Извештај за извршени периодични мерења 
на микроклиматски услови и физички штетности во ПЗУ Аптека Здравје - 1 во 
Ресен. 

[389] Мијаковски В., Митревски В., 2016, Извештај за извршени периодични мерења 
на микроклиматски услови и физички штетности во ДЕАЛТАСК – Ресен. 

[390] Мијаковски В., Митревски В., 2016, Извештај за извршени периодични мерења 
на микроклиматски услови и физички штетности во Лионс Продукт, Подружница 
Маркет бр. 1 – Ресен. 

[391] Мијаковски В., Митревски В., 2016, Извештај за извршени периодични мерења 
на микроклиматски услови и физички штетности во Лионс Продукт, Подружница 
Маркет бр. 2 – Ресен. 

[392] Мијаковски В., Митревски В., 2016, Извештај за извршени периодични мерења 
на микроклиматски услови и физички штетности во ТП Преспа – Ресен. 

[393] Мијаковски В., Митревски В., 2016, Извештај за извршени периодични мерења 
на микроклиматски услови и физички штетности во ДТУ Нарцис – Подружница 
Шурбе Стил во Битола. 

[394] Мијаковски В., 2016, Основен проект за изградба на индивидуална станбена 
зграда на ул. Анести Пановски во Битола – фаза Термотехнички проект. 

[395] Мијаковски В., 2016, Основен проект за изградба на куќен приклучок на 
централна гасна мрежа за индивидуална станбена зграда на ул. Анести Пановски 
во Битола – фаза Термотехнички проект. 

[396] Мијаковски В., Митревски В., 2016, Елаборат за енергетска ефикасност на 
основен проект за изградба на индивидуална станбена зграда на ул. Анести 
Пановски во Битола. 

[397] Мијаковски В., 2016, Основен проект за реконструкција и ентериерно уредување 
на одмаралиште на АД ЕЛЕМ во Маврови Анови – фаза Термотехнички проект. 

[398] Мијаковски В., 2016, Основен проект за реконструкција и ентериерно уредување 
на одмаралиште на АД ЕЛЕМ во св. Стефан, Охрид – фаза Термотехнички 
проект. 

Рецензент во научни списанија со фактор на влијание (импакт фактор): 

[1] Renewable and Sustainable Energy Reviews.  
[2] Thermal Science 

Рецензент на научни трудови објавени во научни списанија со фактор на влијание: 

[1] Bauwens T., 2016, Participation in community energy promotes positive attitudes to 
wind power: an empirical study, Renewable and Sustainable Energy Reviews. 
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[2] Sungho T., 2016, Development of Low Carbon Durability Design for Green Apartment 
Buildings, Renewable and Sustainable Energy Reviews. 

[3] Lakovic M., Banjac M., Lakovic S., Jovic M., Industrial cooling tower design and 
operation in the moderate-continental climate conditions, Thermal Science. 

[4] Gumustekin S., 2016, Evaluating the efficiencies of renewable energy resources for 
electricity generation in Turkey and EU-28, Renewable and Sustainable Energy 
Reviews. 

[5] Abdullah M.O., 2015, Review on Hybrid Energy Systems for Wastewater Treatment 
and Bio-Energy Production, Renewable and Sustainable Energy Reviews. 

[6] Zhang Fan, 2014, Can Solar Panels Leapfrog Power Grids? The World Bank 
Experience 1992-2009, Renewable and Sustainable Energy Reviews. 

[7] Zhou K., 2013, Energy conservation and emissions reduction of China's electric power 
industry: Progress and challenges, Renewable and Sustainable Energy Reviews. 

[8] Meng-Hui W., 2013, A Novel Extension Decision-Making Method for Selecting of 
Solar Power Systems,  Renewable and Sustainable Energy Reviews. 

Цитирани трудови (www.scholar.google.com/citations) 
[1] Mijakovski V., Mijakovski N., 2011, Review of current position and perspectives of 

renewable energy in the Republic of Macedonia with focus on electricity production, 
Renewable and Sustainable Energy Reviews 15 (9), pp. 5068-5080, цитиран во 8 
публикации. 

[2] Mijakovski V., Mijakovski N., 2011, Potential for low-temperature energy usage at 
power plant’s cold end in order to increase energy efficiency, World Renewable 
Energy Congress - Sweden, 8 – 13 May, Linkoping, Sweden, цитиран во 3 
публикации. 

[3] Lutovska M., Mitrevski V., Pavkov I., Mijakovski V., Radojcin M., 2015, 
Mathematical modelling of thin layer of drying of pear, Chemical Industry & Chemical 
Engineering Quarterly, vol. 22, Number 2, april – june 2016, pp. 191-200, цитиран во 
2 публикации.  

[4] Mitrevski V., Lutovska M., Mijakovski V., Pavkov I., Babic M., Radojcin M., 2015, 
Adsorption isotherms of pear at several temperatures, Thermal Science, year 2015, 
Vol. 19, No.3, pp. 1119-1129, цитиран во 2 публикации. 

[5] Mitrevski V., Mijakovski V., Geramitcioski T., Lutovska M., 2012, Comparison 
between the transcendental and cyclometric sorption isotherm models, Journal on 
Processing and Energy in Agriculture 16 (1), pp. 1-5, цитиран во 2 публикации. 

[6] Bundalevski S., Mitrevski V., Lutovska M., Geramitcioski T., Mijakovski V., 2015, 
Experimental investigation of vacuum far-infrared drying of potato slices, Journal on 
Processing and Energy in Agriculture, 19 (2), pp. 71-75, цитиран во 2 публикации. 

[7] Mijakovski V., Geramitcioski T., Mitrevski V., 2016, Potential and utilization of 
renewable energy sources in the Southeastern region of the Republic of Macedonia, 
Renewable and Sustainable Energy Reviews 59 (2016) pp. 1550 – 1562, цитиран во 1 
публикација. 
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[8] Mitrevski V., Bundalevski S., Lutovska M., Geramitcioski T., Mijakovski V., Vacuum 
far-infrared drying of apple, Journal on Processing and Energy in Agriculture, 20 (1), 
pp. 1-3, цитиран во 1 публикација.  

[9] Mijakovski V., Mitrevski V., Mijakovski N., 2012, Possible efficiency improvement by 
application of various operating regimes for the cooling water pump station at Thermal 
Power Plant Bitola, Thermal Science, year 2012, Vol. 16, No.1, pp. 263-270, цитиран 
во 1 публикација. 

[10] Mijakovski V., Mijakovski I., “Influence of the Climatic curve on Cooling Tower 
Evaporation at Thermo Power Plant Bitola - Macedonia“, Power and Electrical 
Engineering-International Conference, Riga, Latvia, 2007, цитиран во 1 публикација. 

Оценка од самоевалуација 

Согласно извршената самоевалуација од страна на студентите на Универзитет 
„Св. Климент Охридски“ – Битола, во 2015 година, севкупниот работен ангажман на 
наставникот, вон. проф. д-р Владимир Мијаковски е оценет со висока средна оценка 
9.73. Кандидатот е позитивно оценет во однос на: претставување на планот за 
изведување на наставата на почетокот од семестарот со јасно дефинирани обврски на 
студентите и очекувани резултати (9.63); подготвеноста за предавања и вежби и 
владеењето на материјалот што го предава (9.88);  јасното и разбирливо изнесување на 
наставните содржини (9.88); редовното одржување на наставата и рационално 
искористување на времето (9.88); достапноста за консултации и дискусија околу 
материјалот и увид во писмените (9.75); професионалноста и комуникацијата со 
студентите (9.63); постоење на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 
(9.75); поставувањето на задачите и прашањата на испитите и колоквиумите во рамките 
на материјалот од предметната програма (9.63) и објективното оценување на знаењето 
на студентите (9.63). 

Според горе наведеното рецензентската комисија го оцени за позитивен 
извештајот од самоевалуацијата на кандидатот и неговиот однос кон студентите и 
реализацијата кон поставените стандарди за извршување на конкретните активности. 

Заклучок и предлог 
Со задоволство констатираме дека кандидатот, вон. проф. д-р Владимир 

Мијаковски, ги исполнува сите услови според Конкурсот за избор на наставник од 
областите Механика на флуиди и струјно-технички системи, Енергетско и процесно 
машинство (Размена на топлина; Повеќе фазни системи), Неконвенционални извори на 
енергија и технологии и Животна средина на Технички факултет – Битола. 

Од приложената документација, заклучуваме дека станува збор за кандидат кој 
покажал извонредни резултати, како во досегашната научно-истражувачка и стручно-
апликативна работа, така и во остварувањето на наставно - образовната дејност. 
Кандидатот има научен степен доктор на технички науки од научните области во кои се 
избира, објавил мноштво научни и стручни трудови со оригинални научни резултати, 
рецензирани и објавени во научни и стручни списанија со национално и меѓународно 
значење, од кои 8 труда во научни списанија со фактор на влијание, 98 научни труда 
објавени во Зборници на трудови на научни собири и Списанија со меѓународен 
уредувачки одбор, учествувал во 5 научно-истражувачки и стручни проекти од 
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национален и меѓународен карактер, има значајни достигнувања во примената на 
научно-истражувачките резултати (преку 500 реализирани стручно-апликативни 
проекти, обуки и рецензии), и покажал способност за изведување на разни видови 
високообразовна дејност (автор на повеќе учебници и учебни помагала; под негово 
менторство се одбранети 67 дипломски работи и 12 магистерски трудови; моментално 
менторство на една докторска дисертација). 

Врз основа на горе изложеното, ни претставува чест и задоволство да му 
предложиме на Универзитетскиот сенат при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 
Битола да го избере вон. проф. д-р Владимир Мијаковски за наставник од областите 
(21420) Механика на флуиди и струјно-технички системи, (20500) Енергетско и 
процесно машинство (Размена на топлина; Повеќе фазни системи), (20505) 
Неконвенционални извори на енергија и технологии и (22500) Животна средина, во 
звање редовен професор.  

 
Битола, 03.02.2017 год. 

 

Рецензентска комисија 
 
 

Ред. проф. во пензија, д-р Ѓорѓи Тромбев, претседател, с.р.  
Технички факултет – Битола  

  
 

Ред. проф. д-р Тале Герамитчиоски, член, с.р.  
Технички факултет – Битола  

 
 

Ред. проф. д-р Ванѓелче Митревски, член, с.р. 
Технички факултет – Битола  
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Р Е Ф Е Р А Т 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД ОБЛАСТИТЕ :  

Енергетско и процесно машинство (Размена на топлина, Повеќефазни системи), 
Теорија и проектирање на енергетски постројки, Математичко моделирање и 

симулација на енергетски процеси и Планирање 
 

 Врз основа на распишаниот конкурс во весниците „Вест“ и „Koha“, на 12.01.2017 
год., за избор на наставник во сите звања, со одлука на Наставно - научниот совет при 
Техничкиот факултет – Битола, со решение бр. 02-77/7 од 31.01.2017 год., се формира 
Рецензентска комисија во состав: 

1. Ред. проф. д-р Томе Јолевски – професор во пензија, претседател  
 Технички факултет – Битола 
2. Ред. проф. д-р Зоре Ангелевски, член 
 Технички факултет – Битола 
3. Ред. проф. д-р Ванѓелче Митревски, член 
 Технички факултет - Битола  

 На објавениот конкурс се пријави вонр. проф. д-р Цвете Димитриеска. Како 
членови на рецензентската комисија, на Сенатот на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола, му го доставуваме следниот  
 

И З В Е Ш Т А Ј 
изработен врз основа на приложените материјали и според условите предвидени во 
конкурсот.  
 Комисијата констатира дека потребната документација е комплетна, навремено 
доставена и е согласно барањата предвидени со Законот за високо образование и 
Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно - научни, наставни, 
научни, наставно - стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола, за избор на наставник од областите: Енергетско и процесно 
машинство (Размена на топлина, Повеќефазни системи) (20500), Теорија и проектирање 
на енергетски постројки (20502), Математичко моделирање и симулација на енергетски 
процеси (20503) и Планирање (21101), според Фраскатиевата класификација. 
 
1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ 
 

Основни биографски податоци 
 

 ДИМИТРИЕСКА БОРИС ЦВЕТЕ, родена е на 27.10.1967 год. во Битола.  
Основно и средно образование завршува во родниот град, со континуирано одличен 
успех.  
 Со високо образование се стекнува на Технички факултет - Битола, запишувајќи 
се во 1986/87 год., каде во јануари 1991 год. дипломира на машинскиот отсек, со средна 
оценка 9,07. Во текот на студирањето е неколку пати прогласувана за најдобар студент 
во генерацијата и на факултетот.  
 Прво вработување и е на Техничкиот факултет – Битола во 1991 год., каде е 
моментално вработена. 
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 Последипломски студии запишува во учебната 1992/93 год. на Технички 
факултет – Битола на машинскиот отсек. Магистрирала во јануари 1996 год., со средна 
оценка 9,82 на тема „Математичко моделирање и компјутерска симулација на работа на 
ладилна постројка“. 
 Докторската дисертација на тема „Струјно топлински процеси и прочистување на 
загадени гасови во Вентури апарат интегриран со плочест топлиноразменувач“, ја 
одбранила во јули 2007 год. на Технички факултет – Битола. 
 Во својот досегашен работен стаж има активно учество во наставно образовниот 
процес, научно - истражувачкиот, апликативниот што се потврдува преку наставните 
активности, бројните објавени трудови, учества на конференции, симпозиуми во земјата 
и странство, учества во проекти. 
 Во изминатиот период, како асистент и наставник одржува вежби и предавања по 
предмети од областа на термотехника, термоенергетика, процесна техника, планирање и 
проектирање како и други области, согласно усвоени ангажираности на наставниот 
кадар на факултетот и тоа на прв, втор и трет циклус на студии.  
 Во периодот од своето вработување до денес, континуирано е вклучена во научно 
– истражувачки активности преку учества во домашни и меѓународни конференции, 
симпозиуми, конгреси, со презентација на научни и стручни трудови како автор и 
коавтор и нивно објавување во научната и стручна литература. 
 Активно е вклучена во апликативната дејност, каде е ангажирана во изработка на 
домашни, билатерални и меѓународни проекти, физибилити студии, дава свое стручно 
мислење во рецензии, извештаи, учествува во обуки, тркалезни маси, трибини, работни 
комисии и др. 
 Во својот досегашен работен стаж има неколку службени престои во странство и 
тоа во Полска, Грција, Романија, Бугарија, Србија. 
 Од странски јазици активно го владее англискиот јазик. 
 Во периодот од 2010 – 2014 год. ја обавува функцијата продекан за настава на 
Технички факултет – Битола. 
 Член е на Здружението на енергетичари на Република Македонија (ЗЕМАК), 
Комората на овластени архитекти и инженери на РМ, Македонското научно друштво – 
Битола (МНД), Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије 
(СМЕИТС) и др. 
 
2. СПИСОК НА ОБЈАВЕНИ НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ И 
ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ 
 
2.1.  Период до избор за доцент во 2007 год. 
 
1. Стефановска Ц., Поповска С.: Influence of Direct Application of Geothermal Energy to 
the Human Environement; International Course on Geothermal Energy, Technology, Ecology, 
Bansko (Bulgaria), May 1993. 
2. Ристевски Р., Тромбев Ѓ., Стефановска Ц., Поповски К.: Geothermal Energy Direct 
Application in Industry; International Course on Geothermal Energy, Technology, Ecology, 
Bansko (Bulgaria), May 1993. 
3. Stefanovska C., Popovski K.: Kompjuterska simulacija promena toplotnih opterečenja; 
Dvadeset šesti kongres o grejanju, hlađenju i klimatizaciji (KGH), Beograd, 22-24.11.1995. 
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4. Stefanovska C., Čerepnalkovski I.: Tehno - ekonomska analiza sistema za hlađenje odnosno 
grejanje i upoređenje tih sa klasičnim; Dvadeset sedmi kongres o grejanju, hlađenju i 
klimatizaciji (KGH) Beograd,11-13.12.1996. 
5. Donevski B., Nedelkovski I., Stefanovska C., Brodowicz K., Ostowski K., Nikolovski G.: 
Numerical Computation of Steam Flow in Power Plant Condensers Using Three Dimensional 
Procedure; pp 123-129, IMP’97, Modeling and Design in Fluid – Flow Machinery, Gdansk 
18-21 -11 -1997, Poland. 
6. Trombev G., Stefanovska C., Potrošnja energije za grejanje pri izboru instalacije na bazi 
namene i režima koriščenja prostorija; Trideset prvi kongres o grejanju, hlađenju i 
klimatizaciji (KGH), Beograd, 6-8.12.2000. 
7. Trombev G., Dimitrieska C., Ristevski R.: Venturijev aparat integrisan sa pločastim 
razmenjivačem toplote; Osamnaesti kongres o procesnoj industriji PROCESING 2004, 
Beograd, 2-4. 06 - 2004. Објавено во меѓународно списание Procesna tehnika br.2- juni 
2004, pp.21-22. 
8. Dimitrieska C., Trombev G., Ristevski R.: Uticaj dimenzionalnih odnosa kod Venturijevog 
aparata pravougaonog poprečnog preseka; Osamnaesti kongres o procesnoj industriji 
PROCESING 2004, Beograd, 2-4. 06 -2004. Објавено во меѓународно списание Procesna 
tehnika br.2 - juni 2004, pp. 25-27. 
9. Dimitrieska C., Trombev G.: Primena CFD tehnike u istraživanju modularnog Venturi 
aparata integrisanim sa pločastim razmenjivačem; Devetnaesti kongres o procesnoj industriji 
PROCESING 2006, Beograd, 4-6. 06 -2006. 
 
1. Тромбев Ѓ., Мијаковски И., Стефановска Ц: Математички модел за регулација на 
капацитетот со промена на бројот на вртежи кај центрифугалните пумпи; Прв 
Зборник на ЗЕМАК, декември 1992 год. 
2. Стефановска Ц.: Влијание на користење на геотермална енергија на човековата 
средина; Прв Зборник на ЗЕМАК, декември 1992 год. 
3. Поповска С., Стефановска Ц.: Модел за ниско - температурна грејна инсталација за 
користење на отпадна топлина од ТЕЦ „Битола” во земјоделството; Второ 
Советување на ЗЕМАК, Струга, октомври 1993 год. 
4. Стефановска Ц., Поповска С.: Модел за оптимизација на годишно оптоварување на 
геотермален систем со комбинација на потрошувачи; Второ Советување на ЗЕМАК, 
Струга, октомври 1993 год. 
5. Стефановска Ц.: Влијание на човековата околина; Часопис на ЗЕМАК „Енергетика”, 
бр.3/1993 год. 
6. Стефановска Ц., Поповски К.: Една динамичка релација за одредување на 
промената на температурата на производот од внесување до постигање на 
температура во комора; Зборник на трудови при Технички факултет - Битола, 1996 год. 
7. Тромбев Ѓ, Ристевски Р., Стефановска Ц.: Анализа и проценка на потреби од 
топлинска енергија за греење кај објекти со простории со различна намена и динамика 
на користење; Втор семинар - БИТЕРМ, јули 2000 год.  
8. Тромбев Ѓ, Ристевски Р., Стефановска Ц.: Досегашна законска регулатива и 
трендови во Р. Македонија кај термовлажносна заштита на градежни објекти; Втор 
семинар - БИТЕРМ, јули 2000 год.  
9. Тромбев Ѓ, Ристевски Р., Стефановска Ц.: Студија за Можности за заштеди на 
топлинска енергија за греење кај објектот на Техничкиот факултет-Битола. 
ЕВРОПСКИ ИНТЕР РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМИ НА СОРАБОТКА ЕКОС - УВЕРТУР 
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1997-99, Надворешни Интер регионални проекти на соработка „Микро проекти” 
Соработка на Битола (Р.Македонија) - Терми (Грција). Кон енергетска ефикасност во 
зградите „Б И Т Е Р М”, октомври 2000 год. 
10. Тромбев Ѓ., Стефановска Ц.: Термичко отснежување - принципи и примена; 
Меѓународно советување за топлификациони и когенеративни системи во урбани 
средини и индустрија, ЗЕМАК, Охрид, 4-5 октомври 2000 год. 
11. Тромбев Ѓ., Стефановска Ц.: Влијателни параметри и карактеристични 
зависности кај грејните панели; Меѓународно советување за топлификациони и 
когенеративни системи во урбани средини и индустрија, ЗЕМАК, Охрид, 4-5 октомври 
2000 год. 
12. Тромбев Ѓ., Стефановска Ц., Андреевски И.: Влијание на коефициентот на 
оросување врз одвивањето на процесите во Вентури канал кај скраберска постројка; 
Осмо советување ДТРМ 2001. 
13. Маркоски А., Стефановска Ц., Андреевски И.: Влијание на брзината на гасот врз 
одвивањето на процесите во Вентури канал кај скраберска постројка; Осмо советување 
ДТРМ 2001. 
14. Тромбев Ѓ., Димитриеска Ц.: Гасно зрачно греење кај отворени простори; 
Меѓународно 4Е (енергетика, ефикасност, екологија, економија), ЗЕМАК, Струга, 3-4 
октомври 2002 год. 
15. Елаборат за постоечка состојба на печатницата АД „Фустеларко Борец” - Битола, 
март 2000 год. (изработен во соработка со студентите, генерација 99/00).  
16. Каневче Г., Тромбев Ѓ., Ристевски Р., Димитриеска Ц., Андреевски И.: Извештај за 
извршените мерења на состојбата на гас- јагленороден диоксид во фабриката за 
минерална вода и CO2 - АД „Лозар - Пелистерка”- Скопје, март 2007 год. 
 
1. Учество во научно - истражувачкиот проект: Струење и пренос на топлина при 
истовремена флуидизација на материјали со различна густина и големина, финансиран 
од РСИЗ на научно - истражувачка дејност на Македонија, главен истражувач проф. д-р 
Г. Каневче, во периодот од 1987 - 1989 год., како студент, ангажирана за 
експериментални истражувања. 
2. Учество во научно-истражувачкиот проект: Хидродинамика и пренос на топлина во 
флуидизиран слој за материјали со различна густина и големина, финансиран од РСИЗ 
на научно - истражувачка дејност на Македонија, главен истражувач проф. д-р Г. 
Каневче, во периодот од 1991 - 1992 год., ангажирана за техничка обработка. 
3. Учество во макропроектот: Енергетика на урбани средини во Македонија - 
подпроект Геотермална енергија, финансиран од Министерството за наука на Р. 
Македонија, главен истражувач проф. д-р К. Поповски, во периодот од 1991 - 1993 год., 
истражувач одговорен за екологија. 
4. Учество во меѓународниот проект: Development of Low - Temperature Installations for 
Heating Greenhouses with Effluent Water of Thermo - Power Stations, Проект РЕК - Битола, 
финансиран од Британскиот совет и Министерството за наука на Р. Македонија, главен 
истражувач проф. д-р К. Поповски,  во периодот 1993 - 1995 год., ангажирана за 
техничка поддршка. 
5. Учество во научно истражувачкиот проект: Компјутерска симулација на процес на 
струење на пареа и размена на топлина во енергетски кондензационен систем, 
финансиран од Министерството за наука на Р. Македонија, главен истражувач проф. д-р 
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Б. Доневски, во периодот 1993 - 1997 год., како соработник, млад истражувач, 
ангажирана за техничка поддршка. 
6. Учество во научно истражувачкиот проект: Компјутерска симулација на процес на 
струење на пареа и размена на топлина во енергетски кондензационен систем при ТЕ- 
Битола (со цел за подобрување на перфомансите на кондензаторот), финансиран од 
Министерството за наука на Р.Македонија и ЕС на Македонија, главен истражувач 
проф. д-р Б. Доневски, во периодот 1993 - 1997 год., како соработник, млад истражувач, 
ангажирана за техничка поддршка. 
7. Учество во научно истражувачкиот проект: Развивање на метода за компјутерско 
процесирање на имиџ при дво-фазни струења, финансиран од Министерството за наука 
на Р. Македонија, главен истражувач проф. д-р Б. Доневски, во периодот 1996 - 1998 
год., како соработник, млад истражувач, ангажирана за техничка поддршка. 
8. Учество во научно истражувачкиот проект: Термо - хидраулични аспекти на 
промивање со вода на загадени високобрзински гасни токови и примена на конструкции, 
финансиран од Министерството за наука на Р. Македонија, главен истражувач проф. д-р 
Ѓ. Тромбев, во периодот 1997 - 1999 год., како соработник, истражувач, ангажирана за 
техничка обработка. 
9. Учество во меѓународниот проект: JOIN, Italo/Macedonian Project, Reconstruction, 
Improving and Development of Direct Application of Geothermal Energy in Macedonia, 
главен истражувач проф. д-р К. Поповски, 1998 год., ангажирана за техничка поддршка. 
10. Учество во научно - истражувачкиот проект: Заштеда на енергија и заштита на 
околината на ТЕЦ, финансиран од Министерството за наука на Р. Македонија, главен 
истражувач проф. д-р И. Мијаковски, во периодот 2001 - 2004 год., како соработник, 
истражувач.  
11. Учество во научно - истражувачкиот проект: Повеќеканален модуларен вентури 
апарат интегриран со плочест топлиноразменувач,  финансиран од Министерството за 
наука на Р.Македонија, главен истражувач проф. д-р Ѓ. Тромбев, во периодот 2001 - 
2004 год., како соработник - истражувач, ангажирана за експериментални истражувања и 
изработка на математичкиот модел. 
 
1. Dimitrieska C.: Fluid flow, heat processes and cleaning of polluted gasses in Venturi 
apparatus integrated with heat plate exchanger, Computational Engineering, International 
Ph.D.course, October 26-29, 2005, Pamporovo, Bulgaria, sponsored by Germany. 
2. Dimitrieska C.: Fluid flow, heat processes and cleaning of polluted gasses in Venturi 
apparatus integrated with heat plate exchanger , INTERREG III, ”Development of a 
knowledge of education and research institutes active in environmental issues for the 
development of a common cooperation framework, for the harmonization with EU legislation 
and know – how transfer”, February 15, 2007, Faculty of Technical Sciences, Bitola, 
R.Macedonia.. 
3. Dimitrieska C.: Mathematical model for 2D fluid flow processes in Venturi apparatus 
integrated with heat plate exchanger, INTERREG III, ”Development of a knowledge of 
education and research institutes active in environmental issues for the development of a 
common cooperation framework, for the harmonization with EU legislation and know – how 
transfer”, May 13-16, 2007, CPERI, Thesaloniki, Greece. 
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1. Активно учество на Вториот турнус од курсот за ладилни и клима уреди - ракување и 
сервисирање, во организација на Министерството за животна средина на РМ, како 
предавач, април 2002 год. 
2. Активно учество во Курсот за обука на ракувачи на котел во Квасара - Битола, како 
предавач, мај 2005 год. 
 
1. Стефановска Ц., Доневски Б.: Користени формули по предметот Парогенератори 
(интерно издание), Технички факултет - Битола, 1996 год. 
2.  Собрани задачи по Парогенератори, интерно издание, Технички факултет - Битола, 
1996 год. 
3. Користени формули по предметот Топлински турбини, интерно издание, Технички 
факултет - Битола, 1996 год. 
4. Стефановска Ц., Ристевски Р.: Збирка на решени задачи по Основи на машинството, 
издавач - Технички факултет - Битола, 1997 год. 
5. Подготовка на материјал за студентите по предметот Греење и климатизација во 
земјоделието и прехранбената индустрија, преводи од руска и англиска литература - 
учество во припрема за изработка на интерна скрипта. 
6. Подготовка на материјал за студентите по предметот Топлински уреди во 
прехранбената индустрија, преводи од руска и англиска литература -учество во 
припрема за изработка на интерна скрипта. 
7. Подготовка на материјал за студентите по предметот Проектирање на графички 
процеси, учество во припрема за изработка на интерна скрипта. 
8. Подготовка на материјал за студентите по предметот Проектен менаџмент, припрема 
на интерна скрипта. 
 
2.2.  Период до избор за вонреден професор во 2012 год. 
 
1. Dimitrieska C., Trombev G., Ristevski R.: Metode istraživanja Venturijevog aparata 
integrisanog sa pločastim razmenjivačem toplote; Osmi međunarodni naučno – stručni skup o 
dostignućima elektrotehnike, mašinstva i informatike, DEMI 2007, Banja Luka, Bosna i 
Hercegovina, 25 - 26. 05 - 2007. 
2. Dimitrieska C., Trombev G.: Metode istraživanja Venturijevog aparata integrisanog sa 
pločastim razmenjivačem toplote; Dvadesetti kongres o procesnoj industriji PROCESING 
2007, Beograd, 13 -15. 06 - 2007. 
3. Pasic R., Angelevska S., Dimitrieska C.: Qualitative Analisys of AM and FM screening in 
multicolor offset printing, CHEMICAL INDUSTRY - Journal of the Association of the 
Chemical Engineers Serbia, Printing Technology part, No. 4, Vol. 63, 2008, indexed in Science 
Citation Index - Expanded, Web of Science. 
4. Pasic R., Angelevska S., Dimitrieska C., Jolevski I.: Amplitude Modulated and Frequency 
Modulated Screening in Multicolor Offset Printing, GRID 2008, Novi Sad, Serbia. 
5. Andreevski I., Dimitrieska C., Trombev G., Ristevski R., Slivoski O.: Utvrđivanje stanja i 
merenja parametara gasa CO2 na izvorima i trasama fabrike za mineralnu vodu i CO2 Lozar – 
Pelisterka;  Dvadeset i drugi kongres o procesnoj industriji PROCESING 2009, Beograd, 10-
12. 06 -2009. 
6. Dimitrieska C., Andreevski I., Trombev G.: Utvrđivanje stanja i merenja parametara gasa 
CO2 na izvorima i trasama fabrike za mineralnu vodu i CO2 Lozar – Pelisterka; 9 
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Međunarodna konferencija o dostignučima elektrotehnike, mašinstva i informatike, Banja 
Luka, 28 i  29 maj 2009.  
http://www.demi.rs.ba/en/doc/eng_spisak_prijavljenih.pdf 
http://demi.rs.ba/2009/en/doc/program09_eng.pdf 
7. Dimitrieska C., Trombev G., Serafimov M., Trombev V.: Uticaji postavljenosti i razmeštaja 
rešetki kod distribucije vazduha; 14. SIMPOZIJUM TERMIČARA, Sokobanja, 13 – 16.10 - 
2009.  
http://simterm.masfak.ni.ac.rs/proceedings/14-2009/PAPERS_AND_SESSIONS/simterm_2009-
book_of_abstracts.pdf 
8. Dimitrieska C., Trombev G., Serafimov M.: Izrada kompjuterskog programa za izbor rešetki 
na bazi uprođenih modela; 40 INTERNACIONALEN KONGRES KGH, Beograd, 2-4.12 - 
2009. 
http://www.ekapija.com/dokumenti/50ostocr_301109.pdf 
http://www.smeits.rs/abstrakti.php?g=59&o=35&q= 
http://www.smeits.rs/abstrakti.php?g=85&o=45&q= 
9. Trombev G., Serafimov M., Dimitrieska C.: Modeliranje distibucije vazduha u zatvorenim 
prostorijama koriščenjem uprođenih modela; 40 INTERNACIONALEN KONGRES KGH, 
Beograd, 2-4.12 2009. 
http://www.ekapija.com/dokumenti/50ostocr_301109.pdf 
http://www.smeits.rs/abstrakti.php?g=59&o=35&q= 
http://www.smeits.rs/abstrakti.php?g=85&o=45&q= 
10. Dimitrieska C., Trombev G., Markoski A., Trombeva-Gavriloska A.: Struktuiranje i 
mogučnosti integracije ulaznih podataka obzirom na standarde i proračunske procedure kod 
razlicitih termotehničkih proračuna, 41 INTERNACIONALEN KONGRES KGH, Beograd, 2 
- 4 .12 - 2010. 
http://www.kombeg.org.rs/Slike/CeTranIRazvojTehnologija/2010%20Novembar/program%20kongresa.pdf 
11. Trombev G., Dimitrieska C., Markoski A., Serafimov M.: Pregled, struktuiranje i 
preklapanje ulaznih podataka za objekte kod različitih termotehničkih proračuna, 41 
INTERNACIONALEN KONGRES KGH, Beograd, 2 - 4.12 - 2010. 
http://www.kombeg.org.rs/Slike/CeTranIRazvojTehnologija/2010%20Novembar/program%20kongresa.pdf 
12. Trombeva-Gavriloska A., Trombev G., Markoski A., Dimitrieska C.: Definisanje termo-
vlažnosnih elemenata i konstrukcija kod koncepta integrisanje baze podataka za objekte, 41 
INTERNACIONALEN KONGRES KGH, Beograd, 2-4.12 - 2010. 
http://www.kombeg.org.rs/Slike/CeTranIRazvojTehnologija/2010%20Novembar/program%20kongresa.pdf 
13. Andonovska S., Ristevski R., Dimitrieska C., Pasic R., Trombev G.: Examination of 
print quality by changing of relative printing contrast during of thermal aging of printed 
samples. PDC 2011, 15th International Conference on Printing, Design and Graphic 
Communications Blaž Baromić, Senj, Croatia. 
http://www.pdc-conference.com/images/PROGRAM%202011%20-%20BLAZ%20BAROMIC.pdf 
14. Pasic R., Markoski A., Angelevska S., Dimitrieska C.: Measurment of Halftone Values 
on CtP Offset Printing Plates in CtP Device Calibration, CPAG 2011, 17th International 
Symposium in the Field of Pulp, Paper, Packaging and Graphics, Cigota, Zlatibor, Serbia. 
15. Andonoska S., Ristevski R., Dimitrieska C., Trombev G.: Examination of Modifications 
properties of Papers and Foils Printed by Offset and Flexographic Printing Technology 
During treir Thermal Aging, 17th International Symposium in the Field of Pulp, Paper, 
Packaging and Graphics, June 21th-24th 2011, Cigota, Zlatibor, Serbia 

 

http://www.demi.rs.ba/en/doc/eng_spisak_prijavljenih.pdf
http://demi.rs.ba/2009/en/doc/program09_eng.pdf
http://simterm.masfak.ni.ac.rs/proceedings/14-2009/PAPERS_AND_SESSIONS/simterm_2009-book_of_abstracts.pdf
http://simterm.masfak.ni.ac.rs/proceedings/14-2009/PAPERS_AND_SESSIONS/simterm_2009-book_of_abstracts.pdf
http://www.ekapija.com/dokumenti/50ostocr_301109.pdf
http://www.smeits.rs/abstrakti.php?g=59&o=35&q
http://www.smeits.rs/abstrakti.php?g=85&o=45&q
http://www.ekapija.com/dokumenti/50ostocr_301109.pdf
http://www.smeits.rs/abstrakti.php?g=59&o=35&q
http://www.smeits.rs/abstrakti.php?g=85&o=45&q
http://www.kombeg.org.rs/Slike/CeTranIRazvojTehnologija/2010%20Novembar/program%20kongresa.pdf
http://www.kombeg.org.rs/Slike/CeTranIRazvojTehnologija/2010%20Novembar/program%20kongresa.pdf
http://www.kombeg.org.rs/Slike/CeTranIRazvojTehnologija/2010%20Novembar/program%20kongresa.pdf
http://www.pdc-conference.com/images/PROGRAM%202011%20-%20BLAZ%20BAROMIC.pdf
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1. Димитриеска Ц., Тромбев Ѓ.: Примена на 3D техниката на истражување во насока 
на рационално користење на енергијата, Меѓународно советување „Енергетика 2008“, 
ЗЕМАК 2008, 9 - 11.10. 2008 год., Охрид, Р. Македонија. 

 
1. Каневче Г., Тромбев Ѓ., Ристевски Р., Димитриеска Ц., Андреевски И.: Извештај за 
извршените мерења на состојбата на гас- јагленороден диоксид во фабриката за 
минерална вода и CO2 - АД „Лозар – Пелистерка“- Скопје, март 2007 год. 
2. Тромбев Ѓ., Димитриеска Ц, Тромбев В., Христовски М.: Инсталации за 
греење/ладење и климатизација за Факултетот за администрација и менаџмент на 
информациски системи - Битола, Главен проект, Битола, февруари 2008 год. 
3. Тромбев Ѓ., Ристевски Р., Димитриеска Ц., Андреевски И.: Извештај за одредување 
на протокот на јагленороден диоксид во доводниот цевовод за гас во погонот за 
втечнување на CO2 во Лозар – АД Скопје, мaj 2009 год. 
4. Димитриеска Ц., Андоновска С., Тромбев Ѓ.: Испитување на квалитетот на 
отпечатокот со промена на релативниот печатарски контраст при термичко 
стареење на отпечатените примероци, Зборник на трудови 50 год. ТФБ, октомври 2011 
год. 
 
1. Спроведување на обука од областа термотехника, подобласт инсталации за греење, за 
потреби на BЅС регионален центар – Битола, заедно со проф. Ѓ. Тромбев, ноември – 
декември 2008 год. 
2. Активно учество во Курсот за обука на ракувачи на котел во Лозар Битола, АД 
Пелистерка – Скопје,  февруари 2009 год. 

 
1. Ангелевска, В., Нусев С., Димитриеска Ц., Стојановски В. и др.: Студија за 
состојбите на земјоделската механизација во Република Македонија, изработена на 
барање на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Р. 
Македонија, март 2012 год.  

 
1. Јолевски Т., Димитриеска Ц., Проектен менаџмент, Технички факултет – Битола, 
учебник, Битола 2008 год. 
 
1. Димитриеска Ц., и др.: Монографија 50 години Технички факултет – Битола, Главен 
и одговорен уредник, октомври 2011 год. 

 
1. Ментор на магистерски работи под наслов: 

- Споредба на Computer - To - Plate со конвенционалната технологија на изработка на 
печатарски форми, кандидат - Палачаров Тони, ноември 2009 год. 
- Испитување на квалитетот на отпечатокот во зависност од подлогата за 
печатење во оффсет и флексо технологии на печатење, кандидат - Андоновска 
Снежана, октомври 2010 год. 

Член во комисија за одбрана на магистерски работи кај повеќе кандидати и член во 
комисија за одбрана на докторски дисертации кај тројца кандидати, во периодот од 
2007-2012 год. 
2. Ментор на неколку дипломски работи и член на повеќе дипломски работи во периодот 
од 2007- 2012 год. 
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2.3. СПИСОК НА ОБЈАВЕНИ НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ И ОСТАНАТИ 
АКТИВНОСТИ за последните 5 години за период 2012 – 2017 год. 

2.3.1. СПИСОК НА ТРУДОВИ ОБЈАВЕНИ НА МЕЃУНАРОДНИ 
КОНФЕРЕНЦИИ, КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, ТРУДОВИ СО 
ЦИТИРАНОСТ ВО БАЗАТА НА Web of Science и ТРУДОВИ СО ИМПАКТ 
ФАКТОР  

 
1. Andreevski I., Milosevski D., Dimitrieska C., Andreevska, A., Stavreva S.: RASPODELA 
TEMPERATURE KOD BETONSKOG NOSAČA U SLUČAJU POŽARA TEMPERATURE 
DISTRIBUTION IN STEEL REINFORCED CONCRETE BEAM UNDER FIRE CONDITIONS, 
Tehnički Fakultet, Univerzitet Sv. Kliment Ohridski PROCESSING 2012, 25th Međunarodni 
kongres o procesnoj industriji, 7-8 juni 2012. 
2. Stavreva S., Serafimov М., Andreevski I., Dimitrieska C.: Used of CFD Analysis to 
Achieve Energy Efficient Data Center, 12th Anniversary International conference on 
accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology, 
DEMI 2013, 31. 05 -01.06. 2013, pp 709 – 714, ISBN 978‐ 99938‐ 39‐ 46‐ 0 
http://demi.rs.ba/2013/en/doc/DEMI-2013.pdf 
3. Lutovska M., Mijakovski V., Dimitrieska C., Mitrevski V. : Current State Wind Energy 
Utilization in the Republic of Macedonia, 16th Symposium on Thermal Science and 
Engineering of Serbia Sokobanja, Serbia, October 22–25, 2013, pp 176 – 181, Society of 
Thermal Engineers of Serbia Faculty of Mechanical Engineering in Niš 
https://www.researchgate.net/profile/Vladimir_Mijakovski/publication/259911698_Current_St
ate_Wind_Energy_Utilization_in_the_Republic_of_Macedonia/links/0f31752e8183898aec000
000.pdf 
4. Dimitrieska C., Andreevski I., Stavreva S., Popovska V.S.: Numerical Solution of 
Mathematical Model for Fluid Flow and Heat Transfer Processes in Plate Exchanger Base on 
Streamline – Vortex Method, 12th International conference on accomplishments in Electrical 
and Mechanical Engineering and Information Technology, DEMI 2015, 29.05-30.05.2015, pp 
317-323, ISBN 978-99938-39-53-8 
http://demi.rs.ba/2015/doc/CONFERENCE-PROGRAM.pdf 
5. Stavreva S., Dimitrieska C., Andreevski I., Popovska V.S., Hristovska E.: Improving Energy 
Efficiency of Data Centres, 12th International conference on accomplishments in Electrical and 
Mechanical Engineering and Information Technology, DEMI 2015, 29.05-30.05.2015. pp. 
427-433, ISBN 978-99938-39-53-8 
http://demi.rs.ba/2015/doc/CONFERENCE-PROGRAM.pdf 
6. Dimitrieska C., Stavreva S.: Mathematical Model for Fluid Flow and Heat Transfer 
Processes in Plate Exchanger, TEM Journal, November 2015, Vol 4, No.4, ISSN:  2217-8309 
(Print), eISSN:  2217-8333 (Online)., pp. 323-327 (Accession Number: 
WOS:000375954100001) 
http://www.temjournal.com/content/44/01/TemJournalNovember2015_323_327.html 
7. Dimitrieska C., Stavreva S., Krasniqi G.: Mathematical Model of Thermo Hydraulic 
Processes in Venturi Apparatus with Rectangular Cross Section, TЕМ Journal, May 2016, 
Vol.5, No.2 ISSN:  2217-8309 (Print), eISSN:  2217-8333 (Online)., pp. 165-170. 
(Accession Number: WOS:000376387800007) 
http://www.temjournal.com/content/52/TemJournalMay2016_165_170.pdf 
8. Dimitrieska C., Andreevski I., Stavreva S., Krasniqi G.: Integral Mathematical Model for 
Venturi Apparatus Integrated with Plate Heat Exchanger, International Journal of Scientific & 

http://demi.rs.ba/2013/en/doc/DEMI-2013.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Vladimir_Mijakovski/publication/259911698_Current_State_Wind_Energy_Utilization_in_the_Republic_of_Macedonia/links/0f31752e8183898aec000000.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Vladimir_Mijakovski/publication/259911698_Current_State_Wind_Energy_Utilization_in_the_Republic_of_Macedonia/links/0f31752e8183898aec000000.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Vladimir_Mijakovski/publication/259911698_Current_State_Wind_Energy_Utilization_in_the_Republic_of_Macedonia/links/0f31752e8183898aec000000.pdf
http://demi.rs.ba/2015/doc/CONFERENCE-PROGRAM.pdf
http://demi.rs.ba/2015/doc/CONFERENCE-PROGRAM.pdf
http://www.temjournal.com/content/44/01/TemJournalNovember2015_323_327.html
http://www.temjournal.com/content/52/TemJournalMay2016_165_170.pdf
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Engineering Research, Volume 7, Issue 5, May-2016 ISSN 2229-5518: 1686 – 1689, impact 
factor 3,8 
http://www.ijser.org/onlineResearchPaperViewer.aspx?Integral-Mathematical-Model-for-
Venturi-Apparatus-Integrated-with-Plate-Heat-Exchanger.pdf 
9. Stavreva S., Dimitrieska C., Hristovska E., Andreevski I.: Study of a data center and 
creation of its numerical model,  International Journal of Scientific & Engineering Research, 
Volume 7, Issue 12, December - 2016 ISSN 2229-5518: 1156 – 1160, impact factor 3,8 
http://www.ijser.org/onlineResearchPaperViewer.aspx?Study-of-a-data-center-and-creation-of-
its-numerical-model.pdf 
 
2.3.2. СПИСОК НА ТРУДОВИ ОБЈАВЕНИ НА МЕЃУНАРОДНИ СОВЕТУВАЊА 

одржани во нашата земја 
 
1. Ангелевски З., Димитриеска Ц., Ангелевска С., Кузманов И.: Модел за оптимизација 
на темпeратурата на носителот на топлина при комбинирано произовдство на 
енергија, ЗЕМАК 2012, стр. 215 - 221, Меѓународно советување ЕНЕРГЕТИКА 2012, 
октомври 2012 год., Охрид, Р. Македонија 
2. Кузманов И., Ангeлевска С., Ангелевски З., Ангелевска В., Димитриеска Ц.: Детален 
приказ на евидентираните повреди во А.Д. ЕЛЕМ „Електрани“ на Македонија, 
Подружница РЕК Битола – Битола, стр. 751 - 756, Меѓународно советување 
ЕНЕРГЕТИКА 2014, ЗЕМАК 2014, 16-18.10.2014 год., Струга, Р. Македонија 
3. Ангелевска С., Димитриеска Ц., Ангелевски З.: Менаџмент системи за управување 
со енергетски објекти, стр. 977 - 983, Меѓународно советување ЕНЕРГЕТИКА 2014, 
ЗЕМАК 2014, 16-18.10.2014 год., Струга, Р. Македонија 
4. Димитриеска Ц., Ангелевски З, Ангелевска С.: Заштеда на енергија со примена на 
менаџмент системите за управување со енергетски објекти (BEMS), стр. 985 - 992, 
Меѓународно советување ЕНЕРГЕТИКА 2014, ЗЕМАК 2014, 16-18.10.2014 год., Струга, 
Р. Македонија 
5. Димитриеска Ц., Ангелевска С., Ставрева С.: Методологија за избор на енергетски 
ефикасни проекти во локалните заедници, Меѓународно советување ЕНЕРГЕТИКА 
2016, ЗЕМАК 2016, 6-8.10.2016 год., Охрид, Р. Македонија, стр. 223-230, Книга 2 
6. Ставрева С., Серафимов М., Христовска С., Димитриеска Ц.: Системи за 
дистрибуција на воздух во дата центрите, Меѓународно советување ЕНЕРГЕТИКА 
2016, ЗЕМАК 2016, 6-8.10.2016 год., Охрид, Р. Македонија, стр. 225-232, Книга 1 
 
2.3.3. СПИСОК НА ТРУДОВИ ОБЈАВЕНИ во интерен Зборник на трудови на 

ТФБ 
 
1. Димитриеска Ц., Ангелевски З., Ристевски Р.: НУМЕРИЧКО РЕШАВАЊЕ НА 
МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛ ЗА СТРУЈНО – ТОПЛИНСКИ ПРОЦЕСИ ВО ПЛОЧЕСТ 
ТОПЛИНОРАЗМЕНУВАЧ ПО МЕТОДОТ СТРУЈНИЦА - ВРТЛОГ, Зборник на трудови 
на ТФБ 2013 
2. Ангелевски З., Димитриеска Ц.: МЕТОДИ ЗА РЕШАВАЊЕ НА МАТЕМАТИЧКИ 
МОДЕЛ ЗА СТРУЈНО – ТОПЛИНСКИ ПРОЦЕСИ ВО ПЛОЧЕСТ 
ТОПЛИНОРАЗМЕНУВАЧ, Зборник на трудови на ТФБ 2013 

http://www.ijser.org/onlineResearchPaperViewer.aspx?Integral-Mathematical-Model-for-Venturi-Apparatus-Integrated-with-Plate-Heat-Exchanger.pdf
http://www.ijser.org/onlineResearchPaperViewer.aspx?Integral-Mathematical-Model-for-Venturi-Apparatus-Integrated-with-Plate-Heat-Exchanger.pdf
http://www.ijser.org/onlineResearchPaperViewer.aspx?Study-of-a-data-center-and-creation-of-its-numerical-model.pdf
http://www.ijser.org/onlineResearchPaperViewer.aspx?Study-of-a-data-center-and-creation-of-its-numerical-model.pdf
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3. Нусев С., Димитриеска Ц.: МАТЕРИЈАЛИ И ПРОИЗВОДНИ ПОСТАПКИ ПРИ 
ИЗВЕДБА НА КОТЕЛСКИТЕ ПОСТРОЈКИ, Зборник на трудови на ТФБ 2013 
4. Пашиќ Р., Димитриеска Ц: Влијанија на додатоците за избелување на хартијата во 
контролата на квалитетот на офсет отпечаток согласно ISO12647-2 и ISO13655, 
Зборник на трудови на ТФБ 2013 
5. Ангелевски З., Димитриеска Ц., Ристевски Р.: БИОРЕМЕДИЈАЦИЈА И 
СТАБИЛИЗАЦИЈА НА ПОЧВАТА, Зборник на трудови на ТФБ 2014 
6. Димитриеска Ц., Ангелевски З., Ристевски Р.: БИОРЕМЕДИЈАЦИЈА И ФАКТОРИ 
КОИ ВЛИЈААТ НА ЕФИКАСНОСТА НА БИОРЕМЕДИЈАЦИЈАТА, Зборник на трудови 
на ТФБ 2014 
7. Димитриеска Ц., Ангелески М., Ангелевска С.: АНАЛОГИЈА ПОМЕЃУ 
ФИЗИЧКИТЕ И ПРОЕКТНИТЕ ПРОЦЕСИ, Зборник на трудови на ТФБ 2015  
 
 
2.3.4. УЧЕСТВО ВО ИЗРАБОТКА НА ДОМАШНИ И БИЛАТЕРАЛНИ 

ПРОЕКТИ 
 
1. Ангелевски З., Димитриеска Ц., Кузманов И.: Проект за греење, климатизација и 
вентилација на комплекс објекти ПИ „Витаминка“ – АД, Прилеп, септември 2012 год. 
2. Ангелевски З., Мијаковски В., Димитриеска Ц.: Физибилити студија за 
реконструкција и ревитализација на системот за греење на објектите во РЕК Битола, 
август 2016 год.  
3. Angelevski Z., Dimitrieska C.: Protection of the environment through the promotion of 
biomass for substitution of fossil fuels in heating and power generation Biofoss, Project 
implemented by DETEPA, Municipality of Bitola and TEI, Feasibility study for biomass 
heating, introduction and development of cluster concept for the project Protection of the 
environment through the promotion of biomass for substitution of fossil fuels in heating and 
power generation / Biofoss, IPA/2010/DN023658/CN359693, June – December 2016.   
 
 
2.3.5. ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ 
 
1. Спроведување на обука за ракувачи на енергетски уреди и постројки, за СОКОМАК – 
Битола, октомври 2012 год.  
2. Учество во изготвување на база на прашања за писмен и практичен дел за 
спроведување на испит за Ракувачи со енергетски уреди и постројки на барање на 
Министерството за економија на РМ, октомври 2014 год., одговорна за делот Парни 
турбини, Гасни турбини и Уреди за подготвување на напојна, котловска и разладна вода 
3. Контролор на прашања за екстерно оценување во 2013, 2014, 2015 и 2016 год. на 
барање на МОН и ДИЦ, за машинска струка, средна стручна спрема  
4. Рецензент на три билатерални проекти помеѓу Р. Австрија и Р. Македонија за 
периодот 2016-2017 год., од областа на Природни и техничко - технолошки науки, 
(хемија, биологија, физика и математика), одреден од страна на МОН, мај 2016 год. 
5. Рецензент на два билатерални проекти помеѓу Р. Словенија и Р. Македонија за 
периодот 2017-2018 год., од областа на Природно математички науки, (животна средина) 
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и Техничко-технолошки науки, (индустриско инженерство и менаџмент), одреден од 
страна на МОН, септември 2016 год. 
6. Поседување на лиценци А и Б за проектирање, надзор и ревизија, од областа 
Машинство, од Комората за овластени архитекти и инженери на РМ., со важност до 
декември 2015 год.  
7. Изготвување на Извештај за самоевалуација на ТФБ за периодот 2012-2015 год., 
координиран од Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Претседател на 
комисијата за самоевалуација на ТФБ, ноември 2015 год. 
http://www.tfb.edu.mk/filemanager/Izvestaj%20posledna%20Samoevaluacija%202012-
2015%20konecno%20-%20bez%20prilog.pdf 
8. Ментор и член во комисии за одбрана на дипломски работи, магистерски и докторски 
трудови, во периодот 2012 - 2017 год. 

- Потенцијален ментор на Газменд Красниќи, студент на трет циклус на студии по 
Машинство, запишан во академска 2014/15 год. 

9. Припрема на интерен материјал за одржување на предавања и вежби по предметните 
содржини на прв циклус за кои е ангажирана: Парогенератори и постројки, Топлотни 
турбомашини, Управување со проекти во енергетиката, Вовед во принципите на 
заштитата на животната средина и др. 
 

 
3. ОЦЕНКА ОД САМОЕВАЛУАЦИЈА 

 
 Во продолжение се дадени оригинални документи од спроведена самоевалуација, 
односно студентски анкети за летен и зимски семестар во академската 2014/15 год., 
добиени од страна на надлежните органи. 
 

 

 
 

http://www.tfb.edu.mk/filemanager/Izvestaj%20posledna%20Samoevaluacija%202012-2015%20konecno%20-%20bez%20prilog.pdf
http://www.tfb.edu.mk/filemanager/Izvestaj%20posledna%20Samoevaluacija%202012-2015%20konecno%20-%20bez%20prilog.pdf
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 Согласно извршената самоевалуација, односно спроведената студентска анкета 
во зимскиот семестар – 2014/15 год., може да се заклучи дека целокупниот работен 
ангажман на вонр. проф. д-р Цвете Димитриеска, по сите критериуми е високо оценет во 
граници од минимум 9,5 до максимум 10, односно со средна просечна оценка од 9,74. 
Според истиот критериум за летниот семестар – 2014/15 год., е добиена оценка од 
минимум 8,5 до максимум 10, односно средна оценка од 8,89. Во ноември 2015 год. 
извршена е самоевалуација од страна на УКЛО, според која вонр. проф. д-р Цвете 
Димитриеска е оценета согласно дефинираните критериуми, со средна оценка 4,75 
(минимум 4,46 – максимум 5). 
 Рецензентската комисија ги оценува како позитивни поединечните оценки 
добиени од спроведените анкети, односно позитивно ги прифаќа просечните оценки 
согласно анкетните критериуми.  

 
4. ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ  
 
 Врз основа на приложеното, може да се заклучи дека вонр. проф. д-р Цвете 
Димитриеска во својот досегашен работен стаж има плодна наставна, научно - 
истражувачка и апликативна дејност.  
 Имено, од приложениот список на трудови и останати активности особено во 
последните пет години, може да се констатира дека кандидатот вонр. проф. д-р Цвете 
Димитриеска, објавила голем број на: научно истражувачки трудови во соодветната 
област, објавени во меѓународни научни списанија или меѓународни научни 
публикации; трудови кои се од соодветната област цитирани во базата на Web of 
Science; научни трудови во научно списание со импакт фактор; учествувала во научно – 
истражувачки проекти; во оспособување на млади научни кадри; покажала способност 
за изведување на сите видови високообразовна дејност и стекнала позитивна оценка во 
последната и сите спроведени самоевалуации, што е во согласност со Законот за високо 
образование и Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, 
наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ – Битола. 
 Согласно погоре наведеното, комисијата му предлага на Сенатот при 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола вонр. проф. д-р Цвете Димитриеска 
да ја избере во звањето редовен  професор во областите: Енергетско и процесно 
машинство (Размена на топлина, Повеќефазни системи), Теорија и проектирање на 
енергетски постројки, Математичко моделирање и симулација на енергетски процеси и 
Планирање. 
 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 
1. Ред. проф. д-р Томе Јолевски с.р. 

- професор во пензија 
                                                            Технички факултет – Битола 
 

2. Ред. проф. д-р Зоре Ангелевски с.р. 
     Технички факултет – Битола 
 

3. Ред. проф. д-р Ванѓелче Митревски с.р. 
     Технички факултет – Битола 
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ДО НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ НА 

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА 
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА 

 
 Наставно-научниот совет на Технички факултет – Битола, Универзитет 
„Св.Климент Охридски“ – Битола, на седницата одржана на 31.01.2017 г. донесе одлука 
бр.02-77/8, со која се формира рецензентска комисија во состав: 
 

1. Ред.проф.д-р Стоимко ЗЛАТКОВСКИ  
      Технички факултет – Битола 

 
2. Ред. проф. д-р Верица ДАНЧЕВСКА 

Технички факултет – Битола 
 

3. Ред. проф. д-р Весна АНГЕЛЕВСКА 
    Технички факултет – Битола 

 
за избор на наставник од областа „Сообраќај и транспорт“. 
 
 Врз основа на Одлуката и на прегледот на доставените материјали, а во 
согласност со чл.129 од Законот за високо образование, Рецензентската комисија го 
поднесува следниов  

 
РЕФЕРАТ 

 
На објавениот конкурс во дневниот весник „Вест“ од 12.01.2017 г. за избор на 

наставник од областа „Сообраќај и транспорт“ се пријави кандидатот д-р Зоран 
Јошевски, дипломиран сообраќаен инженер, Доцент на Техничкиот факултет во Битола. 

 
Врз основа на увидот на доставените документи од кандидатот, Рецензентската 

комисија го дава следново мислење и оценка: 
 
1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ ЗА КАНДИДАТОТ 
 

Д-р Зоран ЈОШЕВСКИ, дипл.сообр.инж. роден е на 28.01.1977 година во Битола, 
каде што заврши основно и средно образование со одличен успех.   

Во 1996 г. се запиша на Техничкиот факултет во Битола, на Отсекот за сообраќај 
и транспорт, каде дипломира во 2001 г. со просечна оценка 8.48.  

Во 2003/2004 г. се запиша на постдипломските студии по „Сообраќајно - 
транспортно планирање и инженерство“ при Техничкиот факултет во Битола. Во 2007 г. 
успешно го одбрани својот магистерски труд под наслов: „Проектирање и примена на 
функционална компјутерска програмa за временско – просторна анализа на 
сообраќајните незгоди“. 
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На 16.06.2008 г. ја пријави темата за докторска дисертација со наслов: 
„Симулациски модел на динамиката на возила при судари“, пришто на ден 27.06.2012 
година успешно ја одбрани докторската дисертација. 
 Компјутерски познавања: Microsoft office, Corel Draw, Adobe Photoshop, 3D 
StudioMax, Maya, Еаsy streetdraw, Macromedia flash, Matlab, PC Crash. Владее со 
англиски јазик и српски јазик, а се служи и со руски јазик. 

Од 18 до 19.9.2009 г. во Загреб, Р.Хрватска, учествуваше на работилницата за 
работа со PC Crash 8.2 (софтвер за техничка анализа на сообраќајни незгоди), со што се 
стекна со Потврда за познавање на работа со овој софтвер. 

Од 27 до 29.4.2011 г. во Белград учествуваше на Меѓународна конференција за 
безбедност во сообраќајот. 

Од 23 до 24.9.2009 г. во Загреб, Р.Хрватска, учествуваше на работилницата за 
работа со PC Crash 9.0, со што се стекна со Потврда за познавање на работа со овој 
софтвер. 

На ден 9.12.2011 година се стекна со лиценца за вешто лице од областа 
СООБРАЌАЈ И МАШИНСТВО со бр. 07-2679/6. 
 Активен член е на Сојузот на сообраќајни инженери на Р.Македонија каде што 
активно учествува во негов развој и афирмација. 

Во 2013 година е избран за Претседател на Општинскиот совет за безбедност во 
сообраќајот во општина Битола, каде што работи се до 2015 година. 

Во 2015 година од страна на Собранието на Р.Македонија избран е за член на 
Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во Р.М. Од страна на 
РСБСП е избран за Претседател на Комисијата за наука и меѓународна соработка и оваа 
Кoмисија ја води се до 2016 година, кога е избран за Претседател на Комисијата за 
национална стратегија на РСБСП. 

Во 2016 година како Претседател на организацискиот одбор ја организираше 
Првата меѓународна конференција: Управување со безбедноста на патниот сообраќај во 
Југоисточна  Европа - предизвици и насоки за дејствување, којашто се одржа од 29.09-
01.10.2016 година, а под покровителство на Претседателот на Р.Македонија, Проф.д-р 
Ѓорѓе Иванов. 

Член во претседателски и организациски одбор на повеќе меѓународни 
конференции. 
1.2. Наставно-образовна дејност на кандидатот 
 

Во 2002 година со одлука бр. бр.02-647/7  на Наставно-научниот совет при 
Техничкиот факултет во Битола, избран е за стручен соработник - ангажиран за 
одржување на вежби по предметите: „Основи на безбедност на сообраќајот“, 
„Безбедност на сообраќајот“, „Анализа на сообраќајни незгоди“, „Увид и реконструкција 
на сообраќајни незгоди“, „Техники на возење и возачки вештини“ и „Експертиза на 
сообраќајни незгоди“.  

Во 2008 г. со одлука 03-218/1 ангажиран е за помошник при користење софтвер 
по предметите Основи на безбедност на сообраќајот, Безбедност на сообраќајот, 
Експертиза на сообраќајните незгоди.  

Од уч.2008/09 година работи како стручен соработник по предметот Техничка 
анализа на сообраќајни незгоди (на постдипломски студии). 
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 На ден 17.11.2009 година, од страна на Деканатската управа, а по предлог на 
Отсекот за сообраќај и транспорт ангажиран е како член на работна група за изработка 
на сообраќајно – технички вештачења. 

На ден 29.12.2009 година избран е за помлад асистент од областа на сообраќај и 
транспорт. На ден 25.09.2012 година избран е за асистент од областа на сообраќај и 
транспорт. 

На ден 20.11.2012 избран е за Доцент од областа на сообраќај и транспорт. 
 
1.3. Научноистражувачка дејност на кандидатот 
 

Како резултат на досегашните истражувања, д-р Зоран Јошевски ги има објавено 
следните трудови: 

  
1. Josevski Z. STASN I  - А software tool for 

technical analysis of road traffic 
accidents 

Suvremeni promet. ISSN 
0351-1898, Nº 3-4, 

str.235-241. Zagreb 2011. 
 

 
2. 

 
Josevski Z., 

Zlatkovski S. 

Matematički model za određivanje 
vrijeme i put pretjecanja kod jednog 

specifičnog slučaja 

Suvremeni promet. ISSN 
0351-1898,Nº5-6, str.435-

441. Zagreb 2011. 
 

3. 
 

Josevski Z., 
Zlatkovski S. 

 
Ekspertiza saobraćajne nezgode 
primjenom softvera STASN I-07 

Prevencija saobracajnih 
nezgoda na putevima 

2010. X Меѓународен 
симпозиум Нови Сад, 

2010.стр.203-212. 
 

4. 
 

Josevski Z., 
Zlatkovski S. 

Simulacioni model dinamike vozila 
tokom frontalnog sudara 

Novi horizonti, III 
Međunarodni simpozium, 

Doboj, 2011 
 

5. 
 

Josevski Z., 
Zlatkovski S., 
Deskovski S. 

Simulation of vehicle dynamics in 
case of frontal collision 

Suvremeni promet. ISSN 
0351-1898,Nº3-4, str.268-

275. Zagreb 2012. 

 
6. 

 
Јошевски З., 
Десковски С. 

Симулациски модел на градите на 
патник при фронтален судар на 

возило 

Монографија на 
Технички факултет – 
Битола. Битола. 2011. 

 
7. 

 
Јошевски З., 

Златковски С. 

Квантификација на одговорноста на 
учесниците во сообраќајна незгода 

Монографија на 
Технички факултет – 
Битола. Битола. 2011. 

 
8. 

 
Јошевски З., 

Златковски С. 

Потреба од присуство на вешто 
лице од областа на сообраќајот на 

самото место на незгодата 

Монографија на 
Технички факултет – 
Битола. Битола. 2011. 

 
 

9. 

 
 

Josevski Z., 
Zlatkovski S. 

 
Simulation model of vehicle at 

collision with solid barrier 

Prevencija saobracajnih 
nezgoda na putevima 

2012. XI Меѓународен 
симпозиум Нови Сад, 

2012.стр.309-316. 
   Saobraćajnice I 
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10. 

 
 

Dukoski I., Talevski 
N., Josevski Z. 

Contribution to management with 
communal waste in Republic of 

Macedonia – Logistic approach about 
optimization of the 131anagem 

transportation activities 

optimizacija Transporta 
2012. Naucno strucni 

skup, Doboj, 2012. ISBN 
978-99955-36-33-6 str 

271-280, 
 

 
 

11. 

 
 

Јошевски З., 
Златковски С. 

Можности за одредување на 
брзината на движење врз основа на 

деформациите на возилото со 
примена на софтверскиот пакет PC 

Crash 9.0 

 
Зборник на трудови на 
Технички факултет – 
Битола. Битола. 2012. 

 
 
 

12. 

 
 

Dukoski I., Talevski 
N., Josevski Z. 

Logistic proposal measure about 
functional assignment of the 

organizational 131anagemen after sale 
department (Motor vehicles services 

station) 

Naučno stručni skup -  
Saobraćajnice I 

optimizacija transporta,  
Doboj 2012. Bosna I 

Hercegovina, ISBN 978-
99955-36-33-6 ѕtr (91-96) 

 
 
 

13. 

 
 

Dukoski I., Talevski 
N., Dukoskа Т., 
Josevski Z. 

 
Application of logistic approaches 

about quqlity of the concept for 
131anagement of the communal waste 

in Republic of Macedonia 

The 7 th International 
Working Conference – 

Total Quality 
Menagement- Advanced 

and Intelligent  
Approaches, Beograd 

2013, Republika Srbija, 
 

14. 
 

Joshevski, Z., 
Talevski, N., 
Joshevski. G. 

Criteria for Selection of logistic 
Strategy in Regional Unit of 

PE“Macedonian Forests“ 

Suvremeni promet. ISSN 
0351-1898, Nº 1-2, str.84-

91. Zagreb 2013. 

 
 

15. 

 
 

Joshevski, Z., 
Zlatkovski, S., 
Talevski, N. 

 
Determining of critical loсations from 
aspect of road network safety in the 

municipality of Bitola 

VIII International 
conference – Road Safеty  

in Local Community, 
Valjevo, Divcibare 2013. 

656.1.08(497.7) 
 

16. 
 

Јошевски З., 
Златковски С. 

Анализа на однесувањето на 
учесниците при промена на правец 

на движење 

Зборник на трудови на 
Технички факултет – 
Битола. Битола. 2013. 

 
 

17. 

 
 

Joshevski, Z., 
Zlatkovski, S., 
Talevski, N. 

 
Analysis of the driver’s body 

behaviour at frontal collision of 
vehicle to solid barrier 

TTEM journal (impact 
factor 0.414 според ISI 
Journal Citation Reports 
2012). Volume 8. Nº 3, 

2013. ISSN 1840 – 1503. 
Str.1063-1070, 

 
 

18. 

 
 

Dukoski I., Talevski 
N., Josevski Z. 

 
Efective system for maintance of the 

rolling stoch of the communal 
companies 

21th International scientific 
and tehnical conference on 

transport, Trans& 
MOTAUTO 2013, 01-02 

07 2007, Varna, R. 
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Bulgaria. 
 
 
 

19. 

 
 
 

Joševski, Z., 
Zlatkovski, S., 
Talevski, N. 

 
 

Influence of the movement speed and 
analysis of the drivers behavior 

ΙV Međunarodni simpozij 
Novi Horizonti 2013, 

saobracaj I komunikacija, 
Saobraćajni fakultet, 

Doboj, Doboj 2013. ISBN 
978-99955-36-28-2 

COBISS.BH-ID 2368042, 
 
 

20. 

 
Marko Subotić, 

Veljko Radičević, 
Dejan Anđelković 

Zoran Joševski 

 
Pedestrian walking speed at  

signalized crossings 

Mechanics Transport 
Communications,  

Academic journal, ISSN 
1312-3823, volume 11, 
issue 3, 2013,  str41-47. 

 
 

21. 

 
 

Јошевски, З., 
Златковски, С. 

 
Инженерско – технички методи за 
проучување на опасните места на 

патот. 

Симпозиум „Црни точки 
во Р.М“ Републички 

совет за безбедност на 
сообраќајот на 

патиштата.Скопје. 2010. 
 
 

22. 

 
Stefanovski P., 

Joševski Z., 
Dančevska V., 
Cvetanovski I. 

 
Propusti učesnika saobraćajnih 

nezgoda sa decom pešacima 

XIII Simpozijum 
“Veštačenje saobraćajnih 

nezgoda i prevare u 
osiguranju“. 

R.Srbija.Divcibare. 2014. 
 
 

23. 

 
 

Јошевски, З., 
Златковски, С. 

 
Анализа на времето на промена на 

долгите светла во кратки при 
разминување во ноќни услови на 

дволентни патишта 
 

 
Зборник на трудови на 
Технички факултет – 
Битола. Битола. 2014. 

 
 

24. 

 
 

Joshevski, Z., 
Zlatkovski, S., 
Stefnovski P., 
Stojmenov M. 

 
 

Могућности уочавања пешака  
ноћу у фази мимоилажења два 

путничких возила 

 
 

XIII Simpozijum 
“Veštačenje saobraćajnih 

nezgoda i prevare u 
osiguranju“.  Divcibare. 

R.Srbija 2014. 
 
 

25. 

 
Joshevski, Z., 
Zlatkovski, S., 
Stefnovski P., 
Stojmenov M. 

Analysis of the time of change from 
the high beam lights into low beam 

lights on two lane roads in night 
conditions 

Prevencija saobracajnih 
nezgoda na putevima 

2014. XII Меѓународен 
симпозиум Нови Сад, 

2014. 
 

26. 
 

Joshevski, Z., 
Zlatkovski, S. 

Distinkcija između pojma “uzrok za 
nastajanje saobraćajne nezgode” I 

pojma “doprinos za nastajanje 
saobraćajne nezgode” 

Prevencija saobracajnih 
nezgoda na putevima 

2008. IX Меѓународен 
симпозиум Нови Сад, 

2008. 
   Научно – струен собир 
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27. 

 
Јошевски, З. 

Возачи почетници и почитување  
на oграничувањето на брзината на 

движење 

„Младите возачи и 
безбедноста во 

сообраќајот. Технички 
факултет Битола. 2014. 

 
 

28. 

 
 

Јошевски, З. 

 
Техничка анализа на судар меѓу 

возило и пешак 
со примена на софтверскиот пакет 

РС Сrash 9.0 

Научно – стручно 
советување 

„Сообраќајно –
техничките вештачења 

како основа за 
квалитетно решавање на 

судски спорови“. 
Охрид.2014. 

 
29. 

Јошевски, З. 
Сетфановски П. 
Стојменов М. 

Салаи З. 

Системи за пасивна безбедност и 
сообраќајно – техничките 

вештачења 

Научно – стручно 
советување 

„Сообраќајно –
техничките вештачења 

како основа за 
квалитетно решавање на 

судски спорови“. 
Охрид.2015. 

 
 

30. 

Стефановски П. 
Јошевски З. 
Брковски Д. 
Николов В. 

Христовски А. 
 

 
Улога на проценителите и нивно 

учество при измами во 
осигурувањето кај штети на 

моторни возила 

Научно – стручно 
советување 

„Сообраќајно –
техничките вештачења 

како основа за 
квалитетно решавање на 
судски спорови“. Охрид. 

2015. 
 
 

31. 

 
Салаи З. 

Јошевски З. 
Зекир Н. 

 
 

Безбедносни аспекти на патните 
премини преку железничка пруга 

Научно – стручно 
советување 

„Сообраќајно –
техничките вештачења 

како основа за 
квалитетно решавање на 
судски спорови“. Охрид. 

2015. 
 
 

32. 

Stefanovski P. 
Joshevski Z. 
Nikolov V. 
Hristovski A. 

 

 
Insurance fraud involving assesors 
from insurance companies in motor 

vehicle damages 

XIV Simpozijum 
“Veštačenje saobraćajnih 

nezgoda i prevare u 
osiguranju“. 

R.Srbija.Divcibare. 2015. 
33. Стефановски П., 

Јошевски З. 
Дигитална форензика во патниот 

сообраќај 
Научно – стручно 

советување „Квалитет на 
сообраќајно – 

техничките вештачења. 
Охрид.2016. 

34. Joshevski, Z., Analytical model for the time of V Međunarodni simpozij 
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Zlatkovski, S., 
Stojmenov M. 

changing from long to short lights 
while passing along in night 

conditions  

Novi Horizonti 2015, 
Saobracaj i komunikacija, 

Saobraćajni fakultet, 
Doboj, Doboj 2015.  

35. Јошевски, З., Салаи 
З., Стефановски П. 

Анализа на однесувањето на 
децата – пешаци во сообраќајот 
 

Научно – стручно 
советување „Квалитет 
на сообраќајно – 
техничките вештачења. 
Охрид.2016. 

36. Joshevski, Z., 
Stefnovski P., 
Stojmenov M., 
Z.Salai 

Behavior analysis of participants  
During movement course change  

 

XV Simpozijum 
“Veštačenje saobraćajnih 
nezgoda i prevare u 
osiguranju“. Sokobanja. 
R.Srbija 2016. 

37. Josevski Z., 
Zlatkovski S. 

Mathematical model for determining 
the time of changing from long to 
short lights while passing along in 
night conditions 

XXIII Medjunarodni 
prometni simpozij 2016. 
Zagreb 2016. 

38. Josevski Z., 
Koltovska D. 

Experience of implementation of 
roundbounds in the city of Bitola-
The research of efficiency and 
accidents 

XXIII Medjunarodni 
prometni simpozij 2016. 
Zagreb 2016. 

 
1.4. Стручно-апликативна дејност на кандидатот 
 

Во областа на Безбедноста во сообраќајот, ги има издадено следните скрипти: 
1. Јошевски З., 

Златковски С. 
Експертиза на сообраќајни 

незгоди 
Технички факултет – 

Битола.2013 
2. Јошевски З., 

Златковски С. 
Прирачник за работа со PC Crash 

9.0 
Технички факултет – 

Битола.2013 
3. Јошевски З., 

Златковски С. 
Стабилност на возило при 

движење во кривина 
Технички факултет – 

Битола. 2006. 
4. Јошевски З., 

Златковски С. 
Сообраќајна психологија Технички факултет – 

Битола.2007. 
5. Јошевски З., 

Златковски С. 
Теорија на сопирање Технички факултет – 

Битола. 2006. 
6. Јошевски З., 

Златковски С. 
Активна и пасивна безбедност Технички факултет – 

Битола. 2007 
7. Јошевски З., 

Златковски С. 
Прирачник за одредување на 

големината на штетата кај 
возилата 

Технички факултет – 
Битола. 2004 

8. Јошевски З., 
Златковски С. 

Теорија на обиколување и 
престигнување 

Технички факултет – 
Битола.2006 

9. Јошевски З., 
Златковски С. 

Збирка решени задачи од 
безбедност во сообраќајот 

Технички факултет – 
Битола. 2008 

10. Јошевски З, 
Златковски, С. 

Мислење на судскиот вештак Технички факултет – 
Битола. 2003 
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11. 

Јошевски, З., 
Златковски, С., 

Антоска, О 

Сигурносниот појас – шанса да се 
преживее 

Технички факултет – 
Битола. 2003 

12. Јошевски, З., 
Златковски С. 

Практични примери од 
сообраќајно – технички вештачења 

Технички факултет – 
Битола. 2004 

13. Јошевски, З., 
Златковски С 

Анализа на сообраќајни незгоди Технички факултет – 
Битола. 2009 

 
 

Учествувал во изработката и автор е на следните апликативни проекти: 
 
1. Јошевски З. И други Сообраќајна студија на град 

Битола. 
Нарачател општина 
Битола. 2010-2011 

2. Јошевски З. И други Ažuriranje regionalne studije 
infrastrukture na Blakanu 

South-east Europe 
Transport Observatory. 

2014. 
 
 
 

3. 

 
 

Јошевски З. 
Златковски С. 

 
 

Програма за користење на 
сигурносни појаси 

Научно-истражувачки 
проект финансиран од 

Министерството за 
образование и наука на 
РМ (2001-2004 година) 

 
4. Јошевски З., и 

други 
Унапредување на безбедноста на 
ранливите категории на учесници 

РСБСП 2016 

5. Јошевски З., и 
други 

Студија за можноста за примена 
на индикатори за следење на 

безбедноста на патниот сообраќај 

РСБСП 2016 

 
 

Во досегашната работа, како вешто лице има изработено преку 2000 сообраќајни 
вештачења, проценки на штети од сообраќајни незгоди и анализи на сообраќајни 
незгоди. 

 

2 ОЦЕНКА НА НАУЧНИТЕ, СТРУЧНИТЕ И ОБРАЗОВНО-ПЕДАГОШКИТЕ  
    ОСТВАРУВАЊА НА КАНДИДАТОТ 
 

Кандидатот Доц.д-р Зоран Јошевски поседува искуство во наставно-образовниот процес 
во траење од 7 години како ангажиран демонстратор, три години како помлад асистент 
на Отсекот за сообраќај и транспорт на ТФБ во областа „Сообраќај и транспорт“, и пет 
години како Доцент на Отсекот за сообраќај и транспорт. Пројавува интерес кон 
применетата дејност (што се гледа од објавените стручни трудови) и поседува 
значителни познавања од примената на софтверски пакети-алатки од доменот на 
моделирање, симулации и реконструкција на сообраќајни незгоди.  
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3 ОЦЕНКА ОД САМОЕВАЛУАЦИЈА 
 
За квалитетот и соработката на релација наставник-студент зборуваат и резултатите од 
спроведената самоевалуација, коишто се дадени во прилог: 
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4 ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР 

 
По деталното разгледување на приложената документација од кандидатот и 

според оценката од трите области (наставно-образовната, научноистражувачката и 
стручно-апликативната), Комисијата е на мислење дека кандидатот Доц.д-р Зоран 
Јошевски ги исполнува формалните критериуми за избор во наставно-научното звање 
Вонреден Професор. 

 
Наставно-образовното искуство на кандидатот Доц.д-р Зоран Јошевски ги има 

опфатено сите степени во текот на неговата повеќегодишна ангажираност при 
Техничкиот факултет во Битола, почнувајќи од демонстратор, па преку помлад асистент, 
асистент и Доцент, континуирано напредувајќи во соработничките и наставните звања и 
успешно извршувајќи ги сите досега доверени задачи и обврски. 

 
Оспособеноста да води самостојни истражувања, да анализира и сублимира 

резултати и мотивираноста постојано да се надградува и да навлегува во совладување на 
најсовремените достигнувања во областа за којашто конкурира, се доволна потврда дека 
се работи за сериозен работник со предаденост кон струката, образованието и науката.  

 
Неговото присуство и учество во проекти, добиените сертификати, објавените 

научни и стручни трудови, мотивираноста и подготвеноста за воведување новини во 
наставно-образовниот процес на студиите од прв и втор циклус, објавените наставни 
помагала, оспособеноста во познавањето на релевантни софтверски пакети од областа на 
сообраќајот, го издвојуваат како еден од ретките ентузијасти, кој е подготвен постојано 
да учи, да се надградува и да го пренесува своето знаење.  
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Гореискажаните факти се доволна потврда дека кандидатот Доц.д-р Зоран 
Јошевски успешно созрева и сукцесивно го оформува својот професионален профил. 
Исто така, на релацијата соработник-академски персонал и соработник-студенти, тој 
покажува особини на изразена воља за професионална, тимска и човечка комуникација. 

 
Земајќи ги во предвид сите наведени факти, а во согласност со Чл.129 од ЗВО, 

Рецензентската комисија има чест и задоволство да му предложи на Наставно-научниот 
совет на Техничкиот факултет - Битола, да го избере Доц.д-р Зоран Јошевски, 
дипл.сообr.инж., во наставно-научното звање Вонреден Професор во областа „Сообраќај 
и транспорт“. 
 

РЕЦЕНЗЕНТСКА  КОМИСИЈА 
 

1. Ред. проф. д-р Стоимко ЗЛАТКОВСКИ,  
Технички факултет – Битола, претседател,с.р. 
 

2. Ред. проф. д-р Верица ДАНЧЕВСКА,  
    Технички факултет – Битола, член,с.р.  

 
3. Ред. проф. д-р Весна АНГЕЛЕВСКА,  
    Технички факултет – Битола, член,с.р. 
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Р Е Ф Е Р А Т  
 

 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ОД 

ОБЛАСТИТЕ „СООБРАЌАЈНО ИНЖЕНЕРСТВО И ПРОЕКТИРАЊЕ“, 
„СООБРАЌАЈНО ПРОЕКТИРАЊЕ НА ПАТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 

„УРБАНИЗАМ И СООБРАЌАЈ“ И 
„ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА“ 

 НА ТЕХНИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ  
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА 

 
 Наставно-научниот совет при Технички факултет – Битола, на седницата одржана 
на ден 31.01.2017 година донесе одлука Бр.02-77/6, со која се формира рецензентска 
комисија во состав : 
 

1. Ред. проф. д-р Марија Маленковска Тодорова  
      Технички факултет – Битола 

 
2. Ред. проф. д-р Иво Дукоски 
Технички факултет – Битола 

 
3. Ред. проф. д-р Васка Атанасова 

    Технички факултет – Битола 
 

за избор на наставник во сите наставно-научни звања од областите „Сообраќајно 
инженерство и проектирање“, „Сообраќајно проектирање на патна инфраструктура“, 
„Урбанизам и сообраќај“ и „Транспортна логистика“. 

 
По прегледот на доставената документација, Рецензентската комисија го 

поднесува следниот  
 
 

                      И З В Е Ш Т А Ј  
 
На распишаниот конкурс од страна на Наставно – научниот совет на Техничкиот 
факултет - Битола, објавен во дневниот весник „Вест” од Четврток 12.01.2017 за избор 
на наставник во сите наставно-научни звања од областите „Сообраќајно инженерство и 
проектирање“, „Сообраќајно проектирање на патна инфраструктура“, „Урбанизам и 
сообраќај“ и „Транспортна логистика“, се пријави кандидатката д-р Јасмина Буневска-
Талевска, дипломиран сообраќаен инженер, Доцент на Техничкиот факултет во Битола. 
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1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ ЗА  
КАНДИДАТКАТА ДОЦЕНТ Д-Р ЈАСМИНА БУНЕВСКА-ТАЛЕВСКА 
 

Доцент Д-р Јасмина Буневска-Талевска е родена на 08 февруари 1978 година во 
Битола. После завршувањето на студиите на отсекот за сообраќај и транспорт при 
Техничкиот факултет, (средна оценка во текот на студирањето, 8.74), се запишува на 
последипломски студии по Сообраќајно-транспортно планирање и инженерство на 
факултетот и со одбрана на магистерскиот труд, „Прилог кон методологиите за анализа 
на ниво на услуга на градски сообраќајници„ изработен под менторство на ред.проф.д-р 
Марија Маленковска Тодорова, кандидатот ги завршува последипломските студии со 
средна оценка во текот на студирањето, 10.00. 

На 11.06.2012 година, во Технички факултет – Битола јавно и успешно ја 
одбранила докторската дисертација под наслов „Анализа на влијанието на бочните 
пречки врз перформансите на текот на градските сообраќајници од секундарната улична 
мрежа“, изработена под менторство на ред.проф.д-р Марија Маленковска Тодорова, со 
што ги исполнила условите за здобивање научен назив доктор на науки од областа на 
техничките науки. 

Учеството во наставно-научната дејност на Факултетот го започнува уште во 
текот на додипломските студии, како демонстратор. Подоцна, во периодот од 2002 до 
2007 година работи како помлад асистент и од 2007 до 2012 година како асистент во 
областа сообраќај и транспорт, одржувајќи вежби на поголема група на предмети. 

Со одлука Бр.02-815/5 од 25.09.2012г., Билтен бр.365 е избрана за Доцент на 
Технички факултет Битола. Во периодот од 2012 до денес работи како Доцент на 
Техничкиот факултет во Битола, изведувајќи настава и вежби на група на предмети од 
областите „Сообраќајно инженерство и проектирање“, „Сообраќајно проектирање на 
патна инфраструктура“,„Урбанизам и сообраќај“ и „Транспортна логистика“. 

 
Резултат на наставно-научната, истражувачката и апликативната дејност на 

кандидатката Доцент д-р Јасмина Буневска-Талевска е учеството во изработката на 
научно-истражувачки проекти, апликативни проекти и експертски елаборати, како 
истражувач или член на тимот (соработник), објавените научни, стручни трудови и 
учебни помагала, како автор или коавтор, изготвувањето на наставно – дидактички 
материјал, учество во работилници, членство во одделни комитети, здруженија, 
институции - комори и установи кое го потврдува со поседувањето на соодветни 
лиценци и овластувања. 
 Кандидатот активно го познава англискиот јазик (В2 ниво, што е потврдено и со 
поседување на соодветен Сертификат со интернационално значење), а располага и со 
вештини за работа со одделни компјутерски пакети и апликативни софтвери (потврдено 
со поседување на низа соодветни Сертификати).  

 

2. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 
Уште во текот на студирањето, а во согласност со Решение на Наставно-научниот 

совет на Технички факултет - Битола, кандидатката Доцент д-р Јасмина Буневска-
Талевска била избирана за демонстратор по предметите: „Безбедност во сообраќајот I“, 
„Безбедност во сообраќајот II“ и „Патишта“. Како помлад асистент во дополнителен 
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работен однос на определено време е избрана во академската 2002/2003 година, за да 
академската 2003/2004 година биде избрана за помлад асистент во редовен работен 
однос на отсекот за сообраќај и транспорт при Техничкиот факултет во Битола.  

Како помлад асистент и асистент во два изборни циклуси, кандидатката 
одржувала вежби (аудиторни и консултации за изработка на семинарски работи и 
проектни задачи), на следната група предмети: Патишта, Капацитет на патни 
сообраќајници, Вовед во теоријата на сообраќајните токови, Теорија на сообраќајни 
токови, Основи на вреднување на патната мрежа, Основи на патно инженерство, Патно 
инженерство, Урбанизам, Урбанизам и просторно планирање, Урбанизам и сообраќај, 
Основи на транспортна логистика, Транспортна логистика, Логистички системи, 
Планирање и управување на товарниот транспорт, Основи на управување на товарниот 
транспорт, Организација и експлоатација на товарен транспорт1, Организација на патен 
сообраќај, Патни сообраќајници и Нацртна геометрија. 

Како Доцент одржува настава и вежби на предметите Софтверски пакети во 
теорија на сообраќајни токови, Урбанизам и сообраќај, Урбана логистика, Софтверски 
пакети во сообраќајното инженерство и проектирање, е-Урбана логистика, како и вежби 
на предметите Теорија на сообраќајни токови, Теорија на сообраќајни токови и 
капацитет на патни сообраќајници, Патно инженерство, Патни сообраќајници, 
Транспортна логистика, Планирање и управување на товарниот транспорт, Напредни 
патни системи, Моделирање и симулации. 

Како Доцент учествува во реализацијата на наставниот процес и на вториот 
циклус на студии и тоа како втор предметен наставник на група предмети од областите 
на изборот. 

Во претходниот период, а за задоволување и подигнување на квалитетот на 
наставно образовниот процес, кандидатката Доцент д-р Јасмина Буневска-Талевска 
подготвила наставно-дидактички материјал согласно предметните syllabus-и предвидени 
со студиските програми за сите предмети на кои одржувала предавања и вежби, како и: 

• Позитивно рецензиран практикум: Прирачник по планирање и управување 
на товарниот транспорт, Технички факултет Битола, 2007, ISBN 978-9989-786-
50-1, (коавтор). 

 
3. НАУЧНО - ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

 
Научно-истражувачката дејност за кандидатката Доцент д-р Јасмина Буневска-

Талевска претставува еден континуиран процес. Покрај магистерскиот труд и 
докторската дисертација, таа до денес резултатите од своите истражувања ги објавила во 
педесет научни и стручни трудови публикувани и/или презентирани во меѓународни и 
домашни списанија, конференции и симпозиуми.  

Остварила академска посета на Универзитети во Швајцарија, како стипендист на 
швајцарската амбасада во 2002г. 

Доцент Д-р Јасмина Буневска-Талевска како автор и коавтор публикувала трудови 
во меѓународно списание со импакт фактор и трудови во меѓународно научно списание 
од базата SCOPUS. 

Учествувала во изработката на повеќе домашни и меѓународни научно-
истражувачки и апликативни проекти, како и во подготовката на апликации за исти. 
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Со свои трудови континуирано учествува на конференции и е член на 
организациониот одбор на Меѓународната научна конференција Transport for Тoday’s 
Ѕociety. 

  
 Објавени научни и стручни трудови  
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central urban area in Prilep, Macedonia, V International Symposium of Young 
Researchers TRANSPORT PROBLEMS Silesian University of Technology Faculty 
of Transport, University of Zilina, Faculty of Operation and Economics of 
Transport and Communications, Katowice, Poland, 27 – 28 June 2016. 

52. Bunevska, T.J., Malenkovska, T.,M.:  A comparative analysis of educationaly 
developed microscopic traffic simulation model - SFStreetSIModel, version 2.1, 
VIII International Scientific Conference TRANSPORT PROBLEMS, Silesian 
University of Technology Faculty of Transport Katowice, Poland, 29 June – 01 July 
2016. 
 

 Учество во научно - истражувачки проекти  
1. Маленковска, Т.,М., еt.al.: Развој на симулационен модел на движење на 

возила во сообраќајни токови на дволентни патишта, во зависност од патни, 
сообраќајни и амбиентални услови, НИП, Министерство за образование и 
наука, 2001, (млад истражувач). 

2. Malenkovska, T., M., Bunevska,T.,J., TEMPUS project –
 CUBRIK (Strengthening Quality Assurance System within Western Balkans 
HEIs in Support of National and Regional Planning), (No. 158999 TEMPUS-EC-
SMGR 2009-4688/001-001) 2011 – 2013. 
 
 

4. СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ 
 Доцент д-р Јасмина Буневска-Талевска, дипл.сооб.инж., како соработник или 
член на тимот учествувала во изработка на неколку експертски елаборати и апликативни 
проекти, поголем број на супервизии на сообраќајно-технички вештачења, еден идеен, 
еден пилот проект и еден главен проект. 
 Од 2008 година до денес, кандидатката активно учествува во функционирањето 
на Центарот за обука при Технички факултет – Битола, како предавач и технички 
секретар. 
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Доцент д-р Јасмина Буневска Талевска била ментор на неколку дипломски работи 
и член на повеќе дипломски и магистерски работи во периодот од 2012 година до денес. 
 

 Стручно-апликативни проекти  
1. Елаборат кон програмата за полагање на испит за добивање на сертификат за 

учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај, Технички факултет-
Битола и Министерство за транспорт и врски, 2007. Експертски елаборат  

2. Елаборат кон програмата за проверка на професионалната компетентност на 
управителот или овластено лице одговорно за превоз, Технички факултет-
Битола и Министерство за транспорт и врски, 2007. Експертски елаборат  

3. Елаборат кон програмата за стручно оспособување и полагање на испит за 
стручна оспособеност на возачите на моторните возила за превоз на опасни 
материи, Технички факултет-Битола и Министерство за транспорт и врски, 
2008. Експертски елаборат  

4. Сообраќајно – транспортна инфраструктура на охридско – преспанскиот 
регион. Експертски елаборат, Технички факултет-Битола и Јавно 
претпријатие за просторни и урбанистички планови на Република 
Македонија, 2006. Апликативен проект 

5. Идејно сообраќајно решение за северниот влез на градот Битола, Потег – 
клучка Кукуречани и крстосница „И. Милутиновиќ, Прилепска и 
Железничка“. Технички факултет-Битола, 2006. Идеен проект  

6. Управување со товарниот сообраќај и достава на стоки во Град Битола, Пилот 
проект, Општина Битола, 2011. Пилот проект 

7. Сообраќајна студија на Град Битола, 2011. Главен проект  
8. Development of a feasibility study for modernization and rehabilitation of REK 

Bitola stage III – reduction of Sox and dust, expanded to include the impact of all 
harmful substances released from REK Bitola, 01-160/2014, Local Expert, 2014. 

9. Preparation of Study and Action plan for improvement of road safety along SEETO 
Comprehensive Network, Specific contract number 11 – 30508/1 of the Framework 
Contract Beneficiaries FWC BENEFICIARIES 2013 – LOT 2: Transport and 
Infrastructures Europe Aid/132633/C/SER/multi, Project Steering Committee 
Member, 2014-2015. 
 
Доцент д-р Јасмина Буневска Талевска учествувала во изработка на над 100 
експертизи на сообраќајно-технички вештачења. 
 

5. ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС 
Д-р Јасмина Буневска-Талевска учествувала во комисии и тела на државни и 
други органи, како: 
1. Комисија одредена од страна на Министерот за транспорт и врски за 

опроведување на испит за добивање на сертификат за учество на возачите во 
меѓународниот патен сообраќај, Решение бр.02-16086 од 21.12.2007, 
Министерство за транспорт и врски на Р.Македонија, 2007-2009.  
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2. Техничкиот комитет при Институтот за стандардизација на Република 
Македонија, ИСРМ ТК 12 Патишта-материјали, опрема и сигнализација, 
2007-2010. 

3. Кандидатката членува и во неколку домашни и меѓународни стручни 
здруженија и асоцијации, а била и член на уредувачкиот одбор на 
научно/стручно списание „ПРИЛОЗИ“, Македонско научно друштво-Битола, 
2007.  

4. Член на здружението на сообраќајни инженери на Р.Македонија, 2002-денес. 
5. Член на централна комисија на 34-от Државен натпревар на средни 

електротехнички, машински и сообраќајни училишта, одржан во СОУ Ристе 
Ристевски Ричко, Мај 2015. 

6. Член на централна комисија на 35-от Државен натпревар на средни 
електротехнички, машински и сообраќајни училишта, одржан во СОУ Никола 
Карев, Мај 2016. 

7. Член на Комисијата за самоевалуација на Технички факултет Битола, период 
2007 – 2011. 

8. Член на Комисијата за самоевалуација на Технички факултет Битола, период 
2015 – 2019. 

9. Контролор на прашања за екстерно оценување во 2015 и 2016 година на 
барање на МОН и ДИЦ, за сообраќајна и автотехничка струка, средна стручна 
спрема. 

10. Поседува лиценца А за проектирање од областа Сообраќајно инженерство и 
проектирање, од Комората за овластени архитекти и инженери на РМ., со 
важност до јуни 2021 год.  

11. Поседува лиценца за вештачење од областа Машинство и сообраќај, од 
Комората на вештаци на РМ., со важност до март 2017 год.  

 
 

6. ОЦЕНКА ОД САМОЕВАЛУАЦИЈА 
 

 Согласно извршената самоевалуација, односно спроведената студентска анкета за 
академската 2014-2015 година во зимскиот и летен семестар, може да се заклучи дека 
целокупниот работен ангажман на Доцент д-р Јасмина Буневска Талевска, по сите 
критериуми е високо оценет во граници од минимум 8,0 до максимум 9,0, односно со 
средна просечна оценка од 8.27 за зимски и 8.21 за летен семестар. Во ноември 2015 год. 
извршена е самоевалуација од страна на УКЛО, според која Доцент д-р Јасмина 
Буневска Талевска е оценета согласно дефинираните критериуми, со средна оценка 4,12. 
 Рецензентската комисија ги оценува како позитивни поединечните оценки 
добиени од спроведените анкети, односно позитивно ги прифаќа просечните оценки 
согласно анкетните критериуми.  
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 7. ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 
Кандидатката Доцент д-р Јасмина Буневска-Талевска ги завршила додипломските 

и последипломските студии на отсекот за сообраќај и транспорт на Техничкиот факултет 
во Битола во краток рок и со висок среден успех на положени испити.  

Д-р Јасмина Буневска-Талевска успешно ја одбранила својата докторска 
дисертација со што се стекнала со научен степен доктор на науки од областа на 
техничките науки. Таа е автор и коавтор на над педесет научно-стручни трудови, има 
земено учество во поголем број научно-истражувачки и апликативни проекти, како и 
експертски елаборати, од кои најголем дел се во рамките на областите за кои и се избира 
наставник со овој конкурс.  

Наставно-образовното искуство на кандидатката Доцент д-р Јасмина Буневска-
Талевска ги има опфатено сите степени во текот на нејзината повеќегодишна 
ангажираност при Техничкиот факултет во Битола, почнувајќи од демонстратор, па 
преку помлад асистент и асистент во два изборни циклуси и Доцент, континуирано 
напредувајќи во соработничките звања и успешно извршувајќи ги сите досега доверени 
задачи и обврски. Исто така, таа е коавтор на позитивно рецензиран практикум и 
подготвила соодветни материјали за одржување на предавања и вежби по повеќе 
предмети кои досега ги предавала, а кои се опфатени со областите кои се предмет на 
овој конкурс. Доцент д-р Јасмина Буневска Талевска била ментор на кандидати кои 
изработувале дипломски работи и член на комисии за изработка на магистерски 
трудови. 

Рецензентската комисија врз основа на претходно изнесеното мислење, како и врз 
база на предвидените услови според објавениот Конкурс и соодветните законски акти, 
констатира дека кандидатката Доцент д-р Јасмина Буневска-Талевска, дипл.сооб.инж., 
во целост ги исполнува условите предвидени со конкурсот и Законот за високо 
образование за избор во наставно-научното звање Вонреден професор. 

Земајќи ги во предвид сите наведени факти, Рецензентската комисија има 
чест и задоволство да му предложи на Наставно-научниот совет на Техничкиот 
факултет - Битола, да ја избере Доцент д-р Јасмина Буневска-Талевска, 
дипл.сооб.инж., во наставно-научното звање Вонреден професор во областите 
„Сообраќајно инженерство и проектирање“, „Сообраќајно проектирање на патна 
инфраструктура“, „Урбанизам и сообраќај“ и „Транспортна логистика“. 

рецензентска комисија 
1. Ред.проф.д-р Марија Маленковска Тодорова, с.р.  

      Технички факултет – Битола 
 

2. Ред. проф. д-р Иво Дукоски, с.р. 
Технички факултет – Битола 

 
3. Ред. проф. д-р Васка Атанасова, с.р. 

    Технички факултет – Битола 
            Битола 

15.02.2017 година 
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РЕФЕРАТ 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД ОБЛАСТИТЕ: ПЛАНИРАЊЕ, МЕТОДИ НА 
ТЕОРИЈАТА НА СИСТЕМОТ И СИСТЕМСКА АНАЛИЗА, ТЕОРИЈА НА 

ОДЛУЧУВАЊЕ 

 

Врз основа на распишаниот конкурс во дневните весници „Вест“ и „Коха“ од 12.01.2017 
година, за избор на еден наставник во наставно-научно звање од областите Планирање, 
Mетоди на теоријата на системот и системска анализа, Теорија на одлучување, 
Наставно – научниот совет на Техничкиoт Факултет при Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ во Битола, на својата седница одржана на 31.01.2017 година, со одлука број 
02-77/3 од 31.01.2017 година, формира рецензентска комисија за избор на наставник, во 
состав: 

1. Ред. проф. д-р Томе Јолевски, редовен професор во пензија – претседател 
Технички Факултет - Битола 
2. Ред. проф. д-р Константин Петковски – член 
Технички Факултет – Битола 
3. Вон. проф. д-р Силвана Ангелевска – член 
Технички Факултет - Битола 

со задача да подготви реферат за избор на наставник со сите наставно – научни звања од 
областите: Планирање, Методи на теоријата на системот и системска анализа, Теорија на 
одлучување. Комисијата ги разгледа поднесените материјали и на Наставно – научниот 
совет при Технички Факултет Битола му го поднесува следниот: 

 

РЕФЕРАТ 

 
На конкурсот објавен во дневните весници „Вест“ и „Коха“ од 12.01.2017 година, за 
избор на еден наставник во наставно – научно звање од областите: Планирање, Методи 
на теоријата на системот и системска анализа, Теорија на одлучување, навремено се 
пријави само кандидатот: 

1. Доцент д-р. Иво Кузманов, дипл. маш. инж. 

Врз основа на доставената документација до Рецензентската комисија, како и врз 
сознанијата за достигнувањата на кандидатот доцент д-р. Иво Кузманов, имаме чест и 
задоволство да го искажеме своето мислење за наставно-образовните и научно-
истражувачките активности на кандидатот. 

Врз основа на приложената документација од кандидатот и приложените научни 
трудови, Рецензентската комисија го констатира следното: 
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1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 
 

Кандидатот доцент д-р Иво Кузманов е роден на 21 декември 1984 година во Битола. 
Основното и средното образование го завршил во родниот град со континуиран одличен 
успех во сите години на школувањето. Во овој период учествувал на бројни натпревари, 
од општинско и републичко ниво од областа математика и физика, при што е добитник 
на награди и признанија. Во овој период е корисник на стипендија за талентирани 
ученици од Министерството за образование на Р. Македонија. 

Во 2003 година се запишува на студии на Техничкиот Факултет во Битола, на отсекот за 
Индустриско Инженерство и Менаџмент. Студиите ги завршува во предвидениот период 
и на 10 јули 2007 година се стекнува со титулата дипломиран машински инженер, насока 
Индустриски Менаџмент. Студиите ги завршува со просечен успех 9,00. 

Во ноември 2007 година се запишува на постдипломски студии на Техничкиот Факултет 
во Битола, на насоката за Индустриско Инженерство и Менаџмент, каде ги положува 
сите испити во предвидениот период со просечна оцена 10,00. Магистерската работа под 
наслов „Модел за имплементација на ISO 9001:2000 стандардот во реална организација“ 
успешно го брани на 07.07.2009 година, со што се стекнува со звањето магистер од 
областа Индустриско Инженерство и Менаџмент. Како постдипломец користел 
стипендија за научни и стручни кадри од Министерството за образование и наука во Р. 
Македонија. 

На 04.10.2012 година ја одбранил докторската дисертација со наслов „Брендирањето и 
примена на ISO 9001:2008 стандардот и OSHAS 18001 како модел за континуирано 
подобрување на индустриските системи“, под менторство на ред. проф. д-р Зоре 
Ангелевски, со што се стекнува со титулата Доктор на науки од областа на Техничките 
науки. 

Од септември 2007 до декември 2012 година, работел во Business Start Up Centre и во 
Бизнис Инкубаторот во Битола, како соработник и надворешен соработник од областа на 
бизнис планирање, креирање на маркетинг стратегии и контрола на квалитет-
имплементација на стандарди. 

Во периодот од октомври 2007 до јули 2012 година, кандидатот бил ангажиран како 
демонстратор на Техничкиот Факултет во Битола. Во тој период, учествувал во 
наставно-образовниот процес во обем определен со студиската програма, по предметите: 
Инженерско проектирање со помош на компјутер, 3D моделирање, Менаџмент на 
квалитет, Менаџмент на одржување, Напредни методи во менаџмент на квалитет, 
Тотален менаџмент на квалитет, Современи методи во менаџмент на квалитет, Технички 
мерења, Методи и дијагностика во одржувањето, Компјутерски потпомогнато 
планирање на производство, Операциони истражувања, Теорија на одлучување и 
Инженерска графика и CAD. Во овој период т.е. поточно во Октомври 2009 година, 
успешно го полага интернационалниот курс за Водечки аудитор за ISO 9001, со што се 
стекнува со лиценца за LEAD ISO 9001:2008 audit-or. 

Од 2012 година до денес, кандидатот е избран и работи како Доцент на група предмети 
во наставно – научно звање од областите: Планирање, Методи на теоријата на системот 
и системска анализа, Теорија на одлучување.   
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Во овој период активно учествува во изготвување на елаборати за студиските програми 
од прв, втор и трет циклус на студии на отсекот за Индустриско Инженерство и 
Менаџмент. Член е и на Македонското Научно Друштво (МНД), како и на неколку 
меѓународни организации од областа на Индустриско Инженерство и Менаџмент. Од 
2011 година член е и на редакцијата и управниот одбор на Интернационалниот зборник 
на трудови со IMPACT фактор, International Journal of Trade and Commerce (IJTC), каде 
од 2013 година активно е вклучен и како рецензент на трудови од областа Индустриско 
Инженерство. Автор е или коавтор на бројни научни и стручни трудови презентирани и 
објавени во домашни, меѓународни советувања, конгреси, семинари како и автор и 
коавтор на бројни стручни трудови со импакт фактор. Учесник е и на повеќе 
работилници и обуки, но и учесник на еден проект финансиран од Министерството за 
образование и наука на Република Македонија. Автор и коавтор на четири учебни 
помагала. Активно зборува англиски јазик. Активно работи и ги владее следните 
компјутерски софтвери: Auto Cad, Solid Works, MS Office.   

 

2. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 
 

Во периодот 2007-2012 година, како соработник (демонстратор) по група предмети ги 
изведувал вежбите по предметите: Инженерско проектирање со помош на компјутер, 3D 
моделирање, Менаџмент на квалитет, Менаџмент на одржување, Напредни методи во 
менаџмент на квалитет, Тотален менаџмент на квалитет, Современи методи во 
менаџмент на квалитет, Технички мерења, Методи и дијагностика во одржувањето, 
Компјутерски потпомогнато планирање на производство, Операциони истражувања, 
Теорија на одлучување и Инженерска графика и CAD. После изборот во звање Доцент, 
во периодот од 2012 година до денес, како доцент ги изведувал предавањата и вежбите 
по следните предмети: Теорија на одлучување, Контрола на квалитет, Производствен 
Менаџмент и Производни системи на отсекот за Индустриско Инженерство и 
Менаџмент, како и предметот Контрола на квалитет во графичкото производство на 
отсекот за Графичко Инженерство. На вториот циклус на студии на студиската програма 
по Индустриско Инженерство и Менаџмент, кандидатот е наставник по следниот 
предмет: Современи методи во менаџмент на квалитет, додека на студиската програма 
по Графичко Инженерство по предметот: Современи методи во менаџмент на квалитет. 
На третиот циклус на студии на отсекот за Индустриско Инженерство и Менаџмент, 
кандидатот е наставник на предметот Одлучување и менаџмент. 

Во текот на наставно образовниот процес, Доцент д-р. Иво Кузманов бил ментор и член 
на комисија на поголем број на одбранети дипломски трудови. На вториот циклус 
магистерски студии бил член на комисии за подобност, оценка и одбрана на одреден 
број на магистерски трудови, а моментално е ментор на еден кандидат. Бил член на 
комисија на две одбранети докторски дисертации.  

Наставно педагошката дејност ја извршува одговорно, со унапредување на методите за 
пренесување на стекнатите знаења и стручните искуства на студентите од прв, втор и 
трет циклус на студии. Кандидатот се стреми за осовременување на наставниот процес 
како и за проширување на постојаната и воспоставување на нова соработка со други 
Високо образовни и релевантни институции од земјава и странство, како и за 
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проширување на постојаната и воспоставување на нова соработка со стопански субјекти 
од земјава. Професионалното движење на кандидатот е насочено кон истражување на 
научни и стручни проблеми и изнаоѓање на решенија со современи научни методи во 
сферата на областите за кои се избира. 

За успешноста во реализацијата на наставно – образовната дејност на Доцент д-р. Иво 
Кузманов, потврда е и високата оценка од спроведената евалуација од страна на 
студентите во 2015 година. 

 

3. НАУЧНА, СТРУЧНА, ИСТРАЖУВАЧКА И АПЛИКАТИВНА 
ДЕЈНОСТ 

 

Кандидатот, доцент д-р. Иво Кузманов како автор или коавтор ги објавил следните 
трудови: 

 

57. Prof. d-r. sc. Elizabeta Hristovska, assis. prof. d-r. sc. Ivo Kuzmanov, assoc. prof. d-r. sc. 
Sovreski Z., assis. prof. d-r. sc. Stavreva S., mr. Aziri Z., Directions for load and safety 
appreciation of carrying structures component elements, II International Scientific 
Conference – High Technologies, Business, Society 2017, upcoming winter conference, 
Borovets, Bulgaria, 13-16.03.2017, Bulgaria, upcoming issue 

58. ред. проф. д-р. Елизабета Христовска, доц. д-р. Иво Кузманов, доц. Д-р. Севде 
Ставрева, Оптоварување на конзолата на работното тркало и нејзините затеги за 
ротирачки багер, Меѓународно советување, ЗЕМАК 2016, страни 25-34, ISBN 978 
608-4764-02-1 (кн. 1) 

59. Svetlana Mijakovska, Roberto Pasic, Ivo Kuzmanov, Influence of Corner Detectors in the 
Process of 3D Modeling from Video, International Journal of Scientific and Engineering 
Research, Volume 7, Issue 9, September 2016 228, ISSN 2229-5518, ijser.org, pages 228-
232, Thomson Reuters – Web of Science, indexing , Impact factor = 3.8 

60. prof. dr. Hristovska E., prof. dr. Nusev Stojance, assoc. prof. dr. Zlatko Sovreski, assis. 
prof. dr. Ivo Kuzmanov, assis. prof. dr. Roberto Pasic, THE STRAIN OF CLAMPS ON 
CARRYING STRUCTURE, XIII International Scientific Conference, Machines, Industrial 
Design Engineering and Ergonomics September 2016, Proceedings 25(211), 2016, ISSN 
1310-3946, pages 4-5.  

61. prof. dr. Hristovska E., prof. dr. Nusev Stojance, assoc. prof. dr. Zlatko Sovreski, assis. 
prof. dr. Ivo Kuzmanov, assis. prof. dr. Roberto Pasic, THE STRAIN OF CLAMPS ON 
CARRYING STRUCTURE, International Journal for science, technics and innovation for 
the industry, Issue 8/2016, ISSN 1314-507x, pages 7-8, 

62. Silvana Angelevska, Ivo Kuzmanov, INJURIES INTO THE LARGEST INDUSTRIAL 
ENTITY FROM BITOLA – part from an extensive research considering the OSHAS 
systems into the biggest power plant in R. Macedonia, 5th Electronic International 
Conference EIIC, August 2016, Scopus, Web of Science, Index Copernicus 

63. Ivo Kuzmanov, Silvana Angelevska, Zore Angelevski, METHODOLOGIES THAT 
COULD BE USED FOR GETTING QUALITY INITIAL SOLUTIONS FOR BUSINESS 
PERFORMACE PROBLEMS RELATED TO REAL INDUSTRIAL ENTITIES, 
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International Conference Transport for Today’s Society – TTS, 19-21 May 2016, Bitola, R. 
Macedonia 

64. Zdraveska Brankica, Ivo Kuzmanov, Silvana Angelevska, Zore Angelevski, Igor 
Zdraveski, ADVANCED PRODUCT QUALITY PLANNING IN THE AUTOMOTIVE 
INDUSTRY, International Conference Transport for Today’s Society – TTS, 19-21 May 
2016, Bitola, R. Macedonia 

65. Silvana Angelevska, Brankica Zdraveska, Ivo Kuzmanov, Zore Angelevski, Igor 
Zdraveski, UNDERSTANDING THE IMPORTANCE OF THE INTERNATIONAL 
QUALITY STANDARDS IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY, International 
Conference Transport for Today’s Society – TTS, 19-21 May 2016, Bitola, R. Macedonia 

66. Elizabeta Hristovska, Stojance Nusev, Ivo Kuzmanov, Sevde Stavreva, Zlatko Sovreski, 
Load Functions on the Cantilever Beam Carrying Structure and its Clamps, International 
Journal of Scientific and Engineering Research, Volume 7, Issue 4, April 2016, ISSN 2229-
5518, Thomson Reuthers Paper – Web of Science, Impact Factor  = 3.8 

67. Ivo Kuzmanov, Roberto Pasic, Svetlana Mijakovska, Analysing the injuries in Large 
industrial entities from Bitola – Segments of extensive research regarding the Control of 
Quality Assurance and Implementation of Integrated Management Systems, International 
Journal of Scientific Research , Volumen 7, Issue March 1 2016, pages 271-274, ISSN 
2229-5518, Thomson Reuters – Web of Science, indexing , Impact factor = 3.8 

68. Roberto Pasic, Ivo Kuzmanov, Svetlana Mijakovska, Print Quality Control Management 
for Papers Containing Optical Brithtening Agents, International Journal of Scientific 
Research , Volumen 7, Issue 2, Feb 2016, pages 271-274, ISSN 2229-5518, Thomson 
Reuters – Web of Science, indexing , Impact factor = 3.8 

69. Ivo Kuzmanov, Roberto Pasic, Evaluating the Integrated Management Systems into 
Bitola’s region with a special accent on injuries spotted in larger Industrial Capacities, 
International Journal of Engineering Research and General Cience, November –Decembre, 
2015, Issue 6, Impact Factor sjif = 3.843 

70. Ivo Kuzmanov, Silvana Angelevska, Zore Angelevski, Stojance Nusev, Vasko 
Stojanovski, Injuries as everyday  element into industrial entities from Bitola, International 
Conference  OSH Bon – Ton , Ohrid, Proceedings, Octomber 2015, Ohrid 

71. Jovanka Kuzmanova, Ivo Kuzmanov, Using the QFD methodology as a tool for 
continuous improvement of the process of education, International Journal of Process 
Management – New Technologies, ISSN 2334-7449, фактор ICV 4.09 

72. Jovanka Kuzmanova, Ivo Kuzmanov, Using the QFD methodology as a tool for 
continuous improvement of the process of education, International Journal Knowlwdge, 
2014 

73. Ivo Kuzmanov, Monika Markovska,Quality Management Systems as frame for continuous 
business improvements, International Scientific Journal in Economics, Finance, Business, 
Marketing, Management and Tourism, ISSN 1875-9566, 2014 

74. доц. д-р. Иво Кузманов, вонр. проф. д-р. Силвана Ангелевска, ред. проф. д-р. Зоре 
Ангелевски, ред. проф. д-р. Весна Ангелевска, вонр. проф. д-р. Цвете Димитриеска, 
Детален приказ на евидентираните повреди во 2013 година во А.Д. ЕЛЕМ 
„ЕЛЕКТРАНИ на МАКЕДОНИЈА“ – подружница РЕК Битола, Меѓународна 
конференција ЗЕМАК 2014 

75. Ivo Kuzmanov, Monika Markovska,Quality Management Systems as frame for continuous 
business improvements, International Scientific Conference, Reginal Economic 
Cooperation in the process of Globalization, 2013, ISBN 978-608-217-014-5 
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76. Ivo Kuzmanov, Silvana Angelevska, Zore Angelevski, Education and economic factors as 
elements for implementing and improving the OSH systems, 10th International Conference – 
Унапреџење система за заштита при раду, Октомври 2013, Тара, 

77. Ivo Kuzmanov, Silvana Angelevska, Zore Angelevski, Analysisng the injuries in three 
industrial systems from Macedonia with emphasis on future steps for continuous 
improvements, 10th International Conference – Унапреџење система за заштита при 
раду, Октомври 2013, Тара,  

78. Ivo Kuzmanov, PhD., Konstantin Petkovski, PhD., Research based on the psychological 
aspects on the entrepreneurship as a reason and analysis on the results from the conducted 
research based on entrepreneurship programs in Bitola’s region in 2012, International 
Conference ICON BEST 2013 

79. Aleksandar Kotevski, Gjorgi Mikarovski, Ivo Kuzmanov, Recommendation in E-Learning 
Based on Learning Style, International Scientific Conference on Information, 
Communication and Energy Systems and Technologies, June 2013, Ohrid, ISBN 978-
9989-786-90-7 

80. Ivo Kuzmanov, Silvana Angelevska, Zore Angelevski, Analyzing the number and the 
nature of the injuries in an industrial system from Bitola, R. Macedonia, International 
Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and 
Technologies, June 2013, Ohrid, ISBN 978-9989-786-90-7 

81. Zore Angelevski, Cvete Dimitrieska, Silvana Angelevska, Ivo Kuzmanov, Optimal 
experiment for determination of the thermo – physical properties on materials with low 
thermal conductivity, International Scientific Conference on Information, Communication 
and Energy Systems and Technologies, June 2013, Ohrid, ISBN 978-9989-786-90-7 

82. Ivo Kuzmanov, Zore Angelevski, Silvana Angelevska, Survey of key indicators in 
accordance with the international standard ISO 9001:2008 in real industrial systems, 
International Scientific Magazine – Horizons, June 2013, Vol 11 

83. Ivo Kuzmanov, Silvana Angelevska, Zore Angelevski, Vasko Stojanovski, Evaluating the 
injuries into Bitola’s region in 2012, real enterprises experience and ways for improving 
the safety systems into real enterprises, 11th International Conference on accomplishment 
in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology, DEMI 2013, May – 
June 2013, ISBN 978-99938-39-46-0 

84. Silvana Angelevska, Ivo Kuzmanov, Zore Angelevski, Vasko Stojanovski, Maintance 
management and using benchmarking as a tool in the frame of world class industrial 
system, 11th International Conference on accomplishment in Electrical and Mechanical 
Engineering and Information Technology, DEMI 2013, May – June 2013, ISBN 978-
99938-39-46-0 

85. Prof. Zore Angelevski, doc. d-r. Ivo Kuzmanov, prof. d-r. Silvana Angelevska, Analyzing 
the number of injuries into the business entities from Bitola, International Conference – 
Safety engineering in function of improvement of the working conditions, Ohrid May 
2013, 

86. Prof. Silvana Angelevska, doc. d-r. Ivo Kuzmanov, prof. d-r. Zore Angelevski, OSHAS 
18001 and application of benchmarking as segments of integrated management system, 
International Conference – Safety engineering in function of improvement of the working 
conditions, Ohrid May 2013,  

87. Ivo Kuzmanov, PhD., Case study of the number of injuries (considering several key 
indicators) in 2012 in real enterprises in Bitola region, Republic of Macedonia, 
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International Journal of Innovation and Applied Studies, Vol. 3, No. 1 May 2013, pp. 92-
97, ISSN 2028-9324, Impact factor SJIF = 3.917 

88. Prof. Ivo Kuzmanov PhD., prof. Silvana Angelevska PhD., prof. Zore Angelevski PhD., 
Effective enviromnetal performance as a part of a model for organizational perfection, 
International Jornal of Information, Business and Management, Vol. 5, No. 1, 2013, ISSN 
2076-9202, Impact factor SJIF = 3.91 

89. вон. проф. д-р. Силвана Ангелевска, доц. д-р. Иво Кузманов, ред. проф. д-р. Зоре 
Ангелевски (2012), Модел за брендирање, Зборник на трудови Proceedings, ТФБ 2012 

90. ред. проф. д-р. Зоре Ангелевски, вонр. проф. д-р. Силвана Ангелевска, доц. д-р. Иво 
Кузманов (2012), Компаративна анализа на ISO 9001:2008 и OSHAS 18001:2007 во 
реални индустриски системи, Зборник на трудови, Proceedings, ТФБ 2012 

91. Ред. проф. д-р. Зоре Ангелевски, вонр. проф д-р. Силвана Ангелевска, доц. д-р. Иво 
Кузманов (2012), Анализа на клучни индикатори согласно ISO 9001:2008 
стандардот во реални индустриски системи, Зборник на трудови Proceedings, ТФБ 
2012 

92. Ivo Kuzmanov PhD., Gjorgi G. Rafajlovski LL.M candidate (2012), Impact of the QMS 
systems according to ISO 9001:2008 in existing businesses, research based on real 
experiences, International Journal SEEU Review, South European University, Tetovo 2012 

93. Kuzmanov Ivo (2012), Cost benefit analysis of the recycling process with regard of the 
environmental protection and financial benefits for organizations, International Journal of 
Trade and Commerce – IIARTC, July – December 2012 issue, ISSN 2277-5811, Impact 
factor 1.582 

94. Kuzmanov Ivo, Gjorgi Rafajlvski (2012), Implementing QMS system in growing 
organizations, International Journal of Trade and Commerce – IIART, July – December  
2012 issue 

95. prof. Silvana Angelevska, Ivo Kuzmanov, prof. Zore Angelevki (2012), Survey of the 
number of injuries related with places in the Bitola region, International Journal 
HORIZONTI, UKLO 2012 

96. Ivo Kuzmanov, prof. Zore Angelevski, prof. Silvana Angelevska (2012), Survey of key 
indicators in accordance with the international standard ISO 9001:2008 in real industrial 
systems, International Journal HORIZONTI, UKLO 2012 

97. проф. Зоре Ангелевски, проф. Силвана Ангелевска, Иво Кузманов (2012), 
Електронска евиденција на трошоците за енегетска ефикасност со поглед кон 
иновативни методи за изолација, како дел од модел за организациско совршенство, 
Меѓународно советување, ЕНЕРГЕТИКА 2012, International Journal, book 2, p.num 
799-805, Октомври 2012 

98. проф. д-р. Зоре Ангелевски, проф. д-р. Цвете Димитриеска, проф. д-р. Силвана 
Ангелевска, Иво Кузманов (2012), Модел за оптимизација на температурата на 
носителот на топлина при комбинирано производство на енергија, Меѓународно 
советување ЕНЕРГЕТИКА 2012, International Journal, book 1, p.num. 215-221, Охрид, 
Октомври 2012 
 

99. Доцент. Д-р. Силвана Ангелевска, ред. Проф. Зоре Ангелевски, м-р. Иво Кузманов 
(2011), Планирање и следење на ефективноста на програмата за заштита на 
животната средина при имплементација на ISO 14001 стандардот, Зборник на 
трудови Proceedings, стр. 305-309. Октомври 2011 
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100. MSc. Ivo Kuzmanov, Gjorgi Gogo Rafajlovski (2011), Creating Entrepreneurial 

Marketing Strategies based on Consumer Behavior, International Journal of papers, 
ICEIRD 2011, proceedings of 4th International Conference for Entrepreneurship, 
Innovation and Regional Development, pp. 683-689, Ohrid May 2011 

 
101. Проф. Д-р. Зоре Ангелевски, доц. д-р. Силвана Ангелевска, м-р. Иво Кузманов, 

(2009), Новата верзија на ISO 9001:2008 стандардот и неговите барања во насока на 
унапредување на квалитетот, Зборник на трудови Македонско Научно Друштво, 
МНД, научен собир на тема: Техниката и техничките науки – услов за современ 
одржлив развој на општеството и општината Битола 2009, труд А10, Ноември 2009 

 
102. Проф. Д-р. Зоре Ангелевски, доц. д-р. Силвана Ангелевска, м-р. Иво Кузманов 

(2009), ISO 9001:2000 стандардот во функција на организациските потенцијали за 
создавање на квалитет, , Зборник на трудови Македонско Научно Друштво, МНД, 
научен собир на тема: Техниката и техничките науки – услов за современ одржлив 
развој на општеството и општината Битола 2009, труд А9, Ноември 2009 

 
103. Вонр. Проф. Зоре Ангелевски, доц. д-р. Силвана Ангелевска, дипл. Маш инж. 

Иво Кузманов (2009), Модел за задоволување на барањата на купувачите во склад 
со серијата ISO 9000, Зборник на трудови ХОРИЗОНТИ, УКО, бр. 5, година 5, стр. 
85-97, удк. 006.83:658.8.012.2, Декември, 2009 

 
104. Вонр. Проф. Д-р. Зоре Ангелевски, доц. д-р. Силвана Ангелевска, дипл. Маш 

инж. Иво Кузманов (2009), Документацијата како основа на стандардот ISO 
9001:2000, Зборник на трудови ХОРИЗОНТИ, УКО, бр. 5, година 5, стр. 85-97, удк. 
006.83:658.8.012.2, Декември, 2009 

 
УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ ПОМАГАЛА, СКРИПТИ 
1. Access 2007, вонр. проф. д-р. Зоре Ангелевски, дипл. маш. инж. Иво Кузманов, 
Технички Факултет Битола, април 2009, интерна скрипта 
2. Access 2003, вон проф. д-р. Зоре Ангелевски, дипл. маш. инж. Иво Кузманов, 
Технички Факултет Битола, април 2009  
3. Контрола на квалитет, Технички Факултет Битола, вонр. проф. д-р. Зоре Ангелевски, 
дипл. маш. инж. Иво Кузманов,  2008 
4. TQM, Технички Факултет Битола, вонр. проф. д-р. Зоре Ангелевски, дипл. маш. инж. 
Иво Кузманов, 2007 
 
СТРУЧНИ ПРОЕКТИ, ОБУКИ 

1. Проект за изработка на прирачник за обука на ракувачи на енергетски машини, научно 
– истражувачки проект финансиран од МОН, реализација ТФБ, 2014-2015 
2. Повеќе од 10 работилници – обуки од областа на Безбедноста и заштитата при работа 
на директните работни места, организирани од страна на Здружението за Заштита при 
работа Битола од Битола, од регионален и национален карактер. 
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3. Повеќе од 50 изработени бизнис планови за потребите на мали и средни претпријатија 
од Р. Македонија 
4. Успешна имплементација и сертификација на ISO 9001:2008 стандардот во 
индустриски капацитет 
5. Повеќе од 30 апликативни активности (мерења) за потребите на мали и средни 
претпријатија во регионот. 

 

Членство во редакција на списание со меѓународен уредувачки одбор 
1. International Journal of Trade and Commerce 

 

Рецензент во списание со меѓународен уредувачки одбор 
1. International Journal of Trade and Commerce 

 

МЕЃУНАРОДЕН ПРЕСТОЈ 
Март 2007, Солун, Грција, Универзитет „Thessaloniki“ на тема „Environmental 
Management“ 

 

СТЕКНАТИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СЕРТИФИКАТИ 

Октомври 2009, Скопје, IFC - ISO 9001:2008 Lead Auditor, сертифициран курс за 
меѓународен водечки аудитор за системи за квалитет  

 

4. ОЦЕНКА ОД САМОЕВАЛУАЦИЈА 
 
Во насока на претходно наведените констатации, зборуваат и резултатите од извештајот 
на извршената евалуација, според која кандидатот е позитивно оценет. Врз основа на 
спроведената студентска анкета спроведена во периодот 2014/2015, севкупниот работен 
ангажман на наставникот, доцент д-р. Иво Кузманов е позитивно оценет. Резултатот 
произлегува од статистичката обработка на одговорите на прашањата дадени во прилог. 
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Универзитет „Св. КлиментОхридски“-Битола 
Технички факултет - Битола  

Студентска анкета – 2014/2015 летен семестар  
Доц. д‐р Кузманов Иво, број на испитаници 25 

 
Легенда за оценувањето: 10 = одличен, 5 = незадоволителен 
 
1. На почетокот на семестарот го претставува планот за изведување на наставата со јасно 

дефинирани обврски на студентите и очекувани резултати (средна оцена 9.13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Подготвен е за предавањата / вежбите и добро го владее материјалот кој го предава (средна 
оцена 9.25) 
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Универзитет „Св. КлиментОхридски“-Битола 
Технички факултет - Битола  

Студентска анкета - 2014/2015 летен семестар  
Доц. д‐р Кузманов Иво, број на испитаници 25 

 
Легенда за оценувањето: 10 = одличен, 5 = незадоволителен 
 

3. Јасно и разбирливо ги изнесува наставните содржини (средна оцена 9.25) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Редовно одржува настава и рационално го искористува времето 
(средна оцена 9.58) 
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Универзитет „Св. КлиментОхридски“-Битола 
Технички факултет - Битола  

Студентска анкета - 2014/2015 летен семестар  
Доц. д‐р Кузманов Иво, број на испитаници 25 

 
Легенда за оценувањето: 10 = одличен, 5 = незадоволителен 
 

5. Достапен е за консултации и дискусија околу материјалот и увид во 
писмените (средна оцена 9.46) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Професионален е и коректен во комуникацијата со студентите 
(средна оцена 9.38) 
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Универзитет „Св. КлиментОхридски“-Битола 
Технички факултет - Битола  

Студентска анкета - 2014/2015 летен семестар  
Доц. д‐р Кузманов Иво, број на испитаници 25 

 
Легенда за оценувањето: 10 = одличен, 5 = незадоволителен 
 

7. Има соодветен материјал за учење и полагање на предметот 
(средна оцена 9.11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Постои усогласеност на вежбите со предавањата и нивна временска координираност (средна 
оцена 9.00) 



169 
 

Универзитет „Св. КлиментОхридски“-Битола 
Технички факултет - Битола  

Студентска анкета - 2014/2015 летен семестар  
Доц. д‐р Кузманов Иво, број на испитаници 25 

 
Легенда за оценувањето: 10 = одличен, 5 = незадоволителен 
 

9. Објективно го оценува знаењето на студентите (средна оцена 8.70) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Моето присуство на наставата беше: 



Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола 
Технички факултет - Битола  

Студентска анкета - 2014/2015 летен семестар  
Доц. д‐р Кузманов Иво, број на испитаници 25 

 
 
 
 
Просечна оцена по прашањата од 1 до 9: 9.20 
 
 
 
Забелешка за подобрување на квалитетот на предметот: 
 

Што посебно ви се допадна во работата на овој наставник?   
‐ суштинско сознавање на материјата  
‐ неговата редовност и достапност.  

 
Што е тоа што посебно ви сметаше во работата на наставникот?   

‐ се беше во ред.  
 

Што предлагате за подобрување на квалитетот на наставата кај овој 
наставник?  

 
 
Согласно извршената самоевалуација од страна на студентите во 2015 година, 
севкупниот работен ангажман на наставникот доцент д-р. Иво Кузманов е оценет со 
висока просечна оцена 9.20. Кандидатот е позитивно оценет во однос на: 
претставување на планот за изведување на наставата на почетокот на семестарот со 
јасно дефинирани обврски на студентите и очекувани резултати (9.13), 
подготвеноста за предавања и вежби, како и владеење на материјалот кој го предава 
(9.25), јасното и разбирливо изнесување на наставните содржини (9.25), редовното 
одржување на настава и рационалното искористување на времето (9.58), достапноста 
за консултации и дискусија околу материјалот и увид на писмените (9.46), 
професионалната комуникација со студентите (9.38), постоењето на соодветен 
материјал за учење и полагање на предметот (9.11), поставувањето на задачите и 
прашањата на испитите и колоквиумите во рамките на материјалот од предметната 
програма (9.00), како и објективното оценување на знаењата на студентите (8.70). 

Според горе наведеното, рецензентската комисија го оцени за позитивен извештајот 
од самоевалуацијата на кандидатот и неговиот однос кон студентите и реализацијата 
кон поставените стандарди за извршување на конкретните активности. 
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5. ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 
Обемниот научен, научно-истражувачки, апликативен и педагошки придонес на 
доцент д-р. Иво Кузманов е основа за дефинирање на научниот, истражувачкиот и 
апликативниот профил на кандидатот што е посебно значајно за областите за кои се 
избира. Кандидатот покажува завиден степен на организиран и систематски пристап 
кон проблемите од областите на: планирање, методи на теоријата на системот и 
системска анализа, теорија на одлучување, со што се профилира како успешен 
универзитетски педагог со солидни методски знаења, вештини, компетенции и 
способности, стекнатите знаења да ги афирмира, прошири и успешно да ги пренесе 
на студентите. Со неговото учество во научно-истражувачки тимови и проекти се 
потврдува и како истражувач кој нуди идеи и решенија на проблемите кои 
произлегуваат од соодветното истражување. Оттука со право може да констатираме 
дека кандидатот низ научната работа се потврдува како сериозен и систематски 
истражувач, кој на научен начин согласно педагошките стандарди ги пренесува 
своите методски искуства и знаења на студентите. Во оваа смисла рецензентската 
комисија има задоволство да констатира дека педагошката, научно-истражувачката 
работа како и апликативната и практичната дејност на доцент д-р. Иво Кузманов има 
особен придонес за развој на научните области: Планирање, Методи на теоријата на 
системот и системска анализа, Теорија на одлучување. 

Кандидатот, Доцент д-р. Иво Кузманов своите знаења, компетенции, вештини и 
способности во подрачјето на Планирање, Методи на теоријата на системот и 
системска анализа, Теорија на одлучување, ги потврдил и афирмирал преку: 
објавување на значителен број на научни и стручни трудови, од кои 9 се научни 
трудови објавени во научни списанија со импакт фактор, од кои неколку се цитирани 
во базата Thomson Reuters – Web of Science, учество на научни и стручни 
конференции, учество на бројни обуки, семинари, работилници, учество во тимска 
работи при голем број на апликативни проекти и спроведени обуки, како и со 
авторство и коавторство во објавувањето на учебни помагала. 
Богатата педагошка дејност поврзана со вршење на наставната дејност каде се 
афирмирал како наставник на прв, втор и трет циклус на студии, како член на 
комисии за подобност, оценка и одбрана на магистерски трудови и докторски 
дисертации, односно како ментор на повеќе магистерски трудови покажуваат дека 
станува збор за квалитетен научен работник при Универзитетот Св. „Климент 
Охридски“-Битола. 
Врз база на горе изнесените оценки и констатации, а земајќи ја во предвид вкупната 
научна, научно-истражувачка, апликативна, стручна и наставно-педагошка 
активност на кандидатот доцент д-р. Иво Кузманов, како и фактите дека целосно ги 
исполнува пропишаните критериуми и услови предвидени во членот 125 од Законот 
за Високо образование, како и исполнување на условите предвидени во Правилникот 
за единствените критериуми и постапката за избор во наставно-научни, наставни, 
наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот Св. „Климент Охридски“-
Битола, Рецензентската комисија има особено задоволство и чест на Наставно - 
научниот совет при Технички Факултет Битола, да му предложи доцент д-р. Иво 
Кузманов, да го избере во звањето Вонреден професор во наставно научните 
области: Планирање, Методи на теоријата на системот и системска анализа, 
Теорија на одлучување. 
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Битола, 15.02.2017 

Рецензентска комисија 

1. Ред. проф. д-р Томе Јолевски, редовен професор 
во пензија – претседател, с.р. 

Технички Факултет – Битола; 
2. Ред. проф. д-р Константин Петковски – член, с.р. 
Технички Факултет – Битола; 
3. Вон. проф. д-р Силвана Ангелевска – член, с.р. 
Технички Факултет – Битола 
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РЕФЕРАТ 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО 

НАУЧНО ПОЛЕ КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА (302), НАУЧНА ОБЛАСТ 
КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА (30210) НА ВИСОКАТА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 

ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ- БИТОЛА 
 
 
          Високата медицинска школа- Битола  на ден 22.12.2016 год. објави конкурс во 
весниците „Утрински весник“ и „Коха“, за избор на еден (1) наставник во сите 
наставно-научни звања во научно поле Клиничка медицина, научна област Клиничка 
биохемија. 
          На конкурсот се пријави еден кандидат: 
 М-р Маја Белевска. 
          Наставно-научниот совет на Високата медицинска школа – Битола на 
седницата одржана на ден 12.01.2017 год. со Одлука бр. 08-17/4 оформи 
рецензентска комисија во состав:  
 
          Проф. д-р Тодор Груев, председател 
          Проф. д-р Татјана Кадифкова Пановска, член 
          Виш пред. д-р Гордана Ристевска Димитровска, член 
 
за изготвување на рецензентски извештај за кандидатите пријавени на конкурсот за 
избор на наставник на погоре споменатата наставно-научна дисциплина. 
        Рецензентската комисија во полн состав согласно член 64, а во врска со член 
131 од Законот за Високо образование, член 223 од Статутот на Универзитетот Св. 
Климент Охридски, член 125 и член 128 од Законот за Високо образование и член 27 
од Статутот на Високата медицинска школа, после деталниот преглед на 
приложените документи на пријавените кандидати го донесе следниот: 
 
 

ИЗВЕШТАЈ 
 

        Рецензентската комисија во наведениот состав констатира дека на конкурсот во 
предвидениот рок е пријавен само кандидатот д-р Маја Белевска, магистер на 
медицински науки. 
        По разгледување на пријавата и доставените документи за стручната и 
академска квалификација на пријавениот кандидат, а во согласност со соодветните 
критериуми од Законот за високо образовани и Статутот на Високата медицинска 
школа, рецензентската комисија констатира дека кандидатката д-р Маја Белевска во 
целост ги исполнува условите за избор на наставник во сите наставно-научни звања 
за научната област за која е пријавена.  
 
 

Биографски податоци 
 
         Д-р Маја Белевска родена е на 10.05.1981 год. во Битола, каде што има 
завршено основно и средно образование. 
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         Медицински факултет завршила на 06.07.2005 год. во рекорден временски рок 
со просечна оцена 9,70 на Медицински факултет во Скопје. 
         По завршување на факултетот и полагањето на стручниот испит во 2005 год., 
на Високата медицинска школа при Универзитетот “Св.Климент Охридски“ – 
Битола била избрана во наставно звање асистент. 
         Постдипломски студии завршила со просечна оцена 9,90 и на 20.03.2015 год. на 
Медицински факултет Скопје успешно одбранила магистерски труд од областа на 
медицинските науки и се здобила со академско звање магистер на науки од областа 
на медицината.  
         На 20.11.2015 год. на Медицински факултет на Унверзитетот во Ниш одобрена 
и е изработка на докторска дисертација во завршна година на докторски академски 
студии од областа на медицинските науки и во моментот изработката на докторската 
дисертација и е во завршна фаза. 
         На 17.09.2010 год. положила специјалистички испит по офталмологија и се 
здобила со стручно звање специјалист по очни болести - офталмолог. 
         Од 2010-2013 год. била вработена како специјалист офталмолог во 
специјалистичката офталмолошка ординација при А.Д.Геталдус, а од 01.08.2013 год. 
е вработена во ЈЗУ Клиничка болница-Битола како специјалист офталмолог. 
         Досега како автор и коавтор има објавено 17 научни трудови, учесник е на 
повеќе конгреси и симпозиуми во земјата и странство, а била вклучена и во научно-
истражувачки проект од областа на клиничка биохемија, одобрен и финансиран од 
Министерството за наука на Р.М. под наслов “Значењето на дефицитот на 
антиоксиданти (селен) во појавата на малигни тумори на различни органи кај 
популацијата во Р.Македонија“.  
        Поседува сертификат за завршен напреден степен од областа на компјутерска 
информатика. Активно го познава англискиот, а се служи и со германскиот јазик.  
        Член е на Лекарска Комора на Р.Македонија, на Македонско лекарско друштво 
и на Здружение на офталмолози на Р.М.  
        Член е и на Европското здружение на офталмолози за катаракта и рефрактивна 
хирургија Europian Society of cataract and refractive surgery (ESCRS). 
         Омажена е и мајка е на две деца од осум и три годишна возраст. 
 
 
                Професионален развој и наставно-научна активност 
 
      Стремежот кон наставно-научната активност кај д-р Маја Белевска започнува 
уште од студентските денови кога била вклучена како демонстратор на предметот 
Физиологија на Медицински факултет Скопје во едукација на студенти. После 
дипломирањето, била вклучена како активен млад научен истражувач во научен 
проект од областа на медицинска и клиничка биохемија, одобрен и финансиран од 
Министерството за наука на Р.М. под наслов “Значењето на дефицитот на 
антиоксиданти (селен) во појавата на малигни тумори на различни органи кај 
популацијата во Р.Македонија“.  
      Досега како автор и коавтор, во научни списанија, симпозиуми и конгреси во 
земјата и странство има објавено 17 научни трудови, а во 2005 год. на Високата 
медицинска школа при Универзитетот “Св.Климент Охридски“- Битола е избрана за 
асистент на предметите Исхрана и диететика и Инфективни болести. 
       Успешната одбрана на магистерскиот труд во 2015 год. и уписот на докторски 
студии во завршна година и одобрението за изработка на докторска дисертација на 
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Медицински факултет Ниш, која на кандидатката и е во завршна фаза, јасно говорат 
за континуитет и  стремежот на кандидатката, покрај за професионалната, и за 
научно-истражувачка  дејност. 
        

СПИСОК НА ОБЈАВЕНИ НАУЧНИ ТРУДОВИ ПРИЛОЖЕНИ ЗА 
РЕЦЕНЗИЈА 

 
1. Velkovski K, Velkovska M. Znacenjeto na ekoloskiot I dietalniot deficit na selen vo 
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oktomvri, 2016; 20-22 
 
16. Belevska M, Velkovski Z, Jovanovska T, Prodanovska Stojcevska V. Profesionalna 
struktura I vrabotenost na lica so slepilo. Zbornik na abstrakti, Vtor makedonski kongres za 
medicina na trudot so megunarodno ucestvo, Skopje, 12-14 oktomvri, 2016; 32-33 
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До рецензентската комисија кандидатката д-р Маја Белевска заедно со 
документацијата за нејзината стручна и професионална наобразба, во прилог има 
доставено 16 научни трудови и документ за научно-истражувачки проект во кој била 
активен учесник, одобрен од Министерството за наука на Р.Македонија со завршен 
извештај за научниот проект рецензиран од професори од Медицинските факултети 
во Белград, Скопје и Софија.  

Од досега објавените научни трудови, 3 (три) научни труда во кои кандидатката е 
автор се рецензирани во референтно меѓународно научно списание Acta medica 
medianae. 4 (четири) научни труда од кои во 2 (два) како автор  и 2 (два) како 
коавтор се рецензирани и објавени во списанието Македонски медицински преглед. 
Останатите 9 (девет) труда, кандидатката како автор и коавтор успешно ги има 
презентирано и објавено на меѓународни и домашни конгреси и симпозиуми. 

   Научните трудови опфаќаат мултикаузална проблематика од областа на 
медицинска и клиничка биохемија, офталмологија, онкологија и инфектологија,  што 
јасно зборува за нејзиното широко познавање и дијапазон на интерес кон 
медицинската наука, со видно јасно изразен научен пристап кон проблематиката која 
и била интерес во досегашниот научно-истражувачки опус.  

 
 

МИСЛЕЊЕ И ЗАКЛУЧОК  
            Врз основа на приложената документација,  видно е дека кандидатката д-р 
Маја Белевска како млада, креативна и одговорна личност со стекнати титули 
магистер на науки од областа на медицината, докторант во завршна фаза на 
изработка на докторска дисертација од областа на медицината, едукатор на студенти 
на Високата медицинска школа во звање асистент и со долгогодишно 
професионално искуство како специјалист во соодветна медицинска област, 
покажува континуиран научен, професионален и едукативен развиток.  
 
            Рецензентската комисија констатира дека кандидатката д-р Маја Белевска со 
академско звање магистер на медицински науки и со досегашната научно-наставна, 
професионална и стручно-апликативна наобразба и дејност, во целост ги исполнува 
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условите и критериумите за избор на наставник спрема Законот за Високо 
образование и Статутот на Високата медицинска школа и има чест и задоволство да 
му препорача на Наставно-научниот совет на Високата медицинска школа - Битола 
кандидатката д-р Маја Белевска да ја избере за наставник во научно поле Клиничка 
медицина, научна област Клиничка биохемија во звање предавач на висока 
стручна школа.   
 
 
 
   Рецензентска комисија: 
 
      
              Проф. д-р Тодор Груев, председател 
 
   Проф. д-р Татјана Кадифкова Пановска, член 
 
        Виш пред. д-р Гордана Ристевска Димитровска, член 
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Врз основа на член 17 став (7) од Законот за вработените во јавниот сектор 
(„Службен весник на Република Македонија" бр.27/2014 и 199/2014) и член 66 од 
Законот за високото образование, Деканатската управа на Факултетот за 
информатички и комуникациски технологии – Битола, во состав на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“ во Битола, на седницата одржана на 23.12.2015 година, 
донесе: 
  

ПРАВИЛНИК 
за систематизација на работните места  

на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Факултет за 
информатички и комуникациски технологии - Битола 

 
I. Општи и основни одредби 

 
Член 1 

Со Правилникот за систематизација на работните места на Универзитет „Св. 
Климент Охридски“ во Битола, Факултет за информатички и комуникациски 
технологии – Битола (во понатамошниот текст: Правилник) се утврдуваат називот и 
описот на работните места, односно звања по организациони единици, со шифра, 
посебните и дополнителните услови потребни за извршување на работите задачи и 
обврски на одделните работни места и бројот на давателите на јавни услуги, 
административните службеници и на помошно-техничките лица вработени на 
Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола,  во состав на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола (во натамошниот текст: 
Факултетот). 

 
Член 2 

Правата и одговорностите, работните задачи и обврските на давателите на јавни 
услуги (наставниците, соработниците и асистентите-докторанти, како и другиот 
соработнички кадар), административните службеници и помошно-техничките лица 
вработени на Факултетот се утврдени со Законот за високото образование, Законот 
за вработените во јавниот сектор, Законот за административните службеници, 
општите прописи за работните односи, Статутот и другите акти на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“ во Битола (во натамошниот текст: Универзитетот), со 
колективен договор и со овој правилник.  
  

Член 3 
Работите задачи и обврски утврдени со овој правилник се определуваат согласно 

нивната сродност, меѓусебна поврзаност, видот, обемот и степенот на сложеност, 
одговорност и други услови за нивно извршување и претставуваат основа за 
вработување и распоредување на вработените на Факултетот по работни места.   

Член 4 
Табеларниот преглед (работна карта) на работните места по организациони 

единици е составен дел на овој Правилник. 
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II. Распоред и опис на работните места  
  
                                                                    Член 5 

Во овој правилник се утврдени и опишани: вкупно 5 работни места на даватели 
на јавни услуги, вкупно 15 работни места на административни службеници, и вкупно 
3 работни места на помошно-технички лица распоредени по организациони единици 
согласно Правилникот за внатрешните односи и работењето на Факултетот. 
 

1. Распоред и опис на работните места на давателите на јавни услуги  
 

Член 6 
Вработените на Факултетот кои вршат работи од дејноста образование и наука, 

имаат статус на даватели на јавни услуги на Факултетот и за нив се применуваат 
одредбите од Законот за високото образование и други прописи и акти од областа на 
високото образование, Законот за вработените во јавниот сектор, друг закон и 
општите прописи за работни односи. 

Статус на даватели на јавни услуги на Факултетот имаат лицата избрани во 
наставно-научни звања, лицата избрани во соработнички звања и другиот 
соработнички кадар во високото образование. 

Давателите на јавни услуги на Факултетот се распоредени во група III, подгрупа 
2 на работни места во јавниот сектор, согласно класификацијта на работните места 
во јавниот сектор утврдена со Законот за вработените во јавниот сектор. 

За давателите на јавни услуги на Факултетот се утврдуваат следниве категории и 
нивоа на работни места: 

 
Категорија А – наставно-научни звања 
- ниво А1 - редовен професор (5), 
- ниво А2 - вонреден професор (6), 
- ниво А3 –доцент (10). 
 
Категорија Б - наставни звања 
- ниво Б3 – виш лектор (1), 
- ниво Б5 – асистент- докторант (0) 
 
                Член 7 

Давателите на јавните услуги на Факултетот треба да ги исполнуваат општите, 
посебните и дополнителните услови за пополнување на работното место утврдени со 
Законот за високото образование и други прописи и акти од областа на високото 
образованиe, Законот за вработените во јавниот сектор, друг закон, општите прописи 
за работни односи. 
 
 
                                                               Член 8 

Давателите на услуги треба да ги исполнуваат следниве општи услови за 
пополнување на работното место, согласно Законот за вработените во јавен сектор:  

- да се државјани на Република Македонија,  
- активно да го користат македонскиот јазик,  

- да се полнолетни,  
- да имаат општа здравствена способност за работното место,  
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- со правосилна судска пресуда да не им е изречена казна забрана на вршење професија, 
дејност или должност.  

 
2. Распоред и опис на работните места на административните службеници 
 

                                                                       Член 9 

Вработените на Факултетот кои вршат работи од административна природа 
заради остварување на дејноста високо образование, имаат статус на 
административни службеници на Факултетот и за нив се применуваат одредбите од 
Законот за високото образование, Законот за вработените во јавниот сектор, Законот 
за административните службеници и општите прописи за работни односи. 

Вработените на Факултетот кои вршат работи од административна природа 
заради остварување на дејноста високо образование се распоредени во група I, 
подгрупа 2 на работни места во јавниот сектор, согласно класификацијта на 
работните места во јавниот сектор утврдена со Законот за вработените во јавниот 
сектор. 

 
                                                    Член 10 

Административните службеници на Факултетот треба да ги исполнуваат 
следниве општи услови за пополнување на работното место, согласно Законот за 
административните службеници:  

- да се државјани на Република Македонија,  
- активно да го користат македонскиот јазик,  

- да се полнолетни,  
- да имаат општа здравствена способност за работното место,  
- со правосилна судска пресуда да не им е изречена казна забрана на вршење професија, 
дејност или должност.  
 

         Член 11 
Административните службеници од категоријата А на Факултетот треба да ги 

исполнуваат следниве посебни услови за пополнување на работното место, согласно 
Законот за административните службеници: 

 
 
а) стручни квалификации: 
- ниво на квалификациите VIА според Македонската рамка на квалификации и најмалку 

240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен. 
б) работно искуство: 
- најмалку шест години во струката, од кои најмалку две години на раководно работно 

место во јавен сектор, односно најмалку десет години работно искуство во струката од кои 
најмалку три години на раководно работно место во приватен сектор. 

 в) општи работни компетенции (напредно ниво): 
- раководење; 
- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;  
- учење и развој;  
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- комуникација;  
- остварување резултати;  
- работење со други/тимска работа;  
- стратешка свест;  
- ориентираност кон клиенти/засегнати страни и  
- финансиско управување. 

г) посебни работни компетенции: 
- познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, 

француски, германски), преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од 
официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на Б1 (B1) 
нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС со 3,5 - 4,5 поени, ПЕТ, БЕК П, БУЛАТС, или 
Аптис, или ТОЕФЛ ПБТ најмалку 450 бода, ТОЕФЛ ЦБТ најмалку 135 бода, или ТОЕФЛ 
ИБТ најмалку 45 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат 

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење. 

 
                                                            Член 12 

Главни работни задачи и обврски за категорија А и ниво А2: 
- Раководење со вработените во институцијата и давање упатства на 

раководните и другите административни службеници, особено во контекст на 
управувањето со човечките ресурси;  

- Остварување на стратешкиот план, програмата за работа и буџетот на 
институцијата, спроведување на одлуките, заклучоците, насоките и упатствата на 
деканот и продеканите, грижа за уредноста и ажурноста во работата по предметите и 
вршењето на административните работи во институцијата, како и унапредување на 
организацијата и условите за работа, функционирањето и работата на институцијата 
и стандардизираните процедури на работа во институцијата; 

- Координирање на подготовката на материјали и документи, кои содржат: 
предлози за стратешки документи на институцијата (стратешки план, програма за 
работа, програма за стручно усовршување, извештај за работење), совети по 
прашања поврзани со политиките на институцијата и со претставувањето на 
институцијата во рамките на јавниот сектор и пред јавноста, извештаи за 
раководењето во институцијата и други материјали;  

- Оценување на раководни административни службеници од непосредно 
пониското ниво, а по потреба и на други административни службеници кои се 
вработени во организационата единица;  

- Соработка со други државни органи, органи на локалната власт, домашни и 
меѓународни организации на соодветно ниво, како и со претставници на 
стопанството и на граѓанскиот сектор; и  

- Извршување на други работи утврдени со овој Акт за систематизација на 
работните места на институцијата. 
 
                                                           Член 13 

Посебни работни задачи и обврски за ниво А2: 
- раководење со вработените во одделенијата на стручната и 

административна служба; 
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                                                           Член 14 

Раководните административни службеници од категоријата Б на Факултетот 
треба да ги исполнуваат следниве посебни услови за пополнување на работното 
место, согласно Законот за административните службеници:  

 
 
а) стручни квалификации  
- за сите нивоа, ниво на квалификациите VIА според Македонската рамка на 

квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 
степен. 

б) работно искуство  
- за нивото Б4, најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмалку 

една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно 
искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен 
сектор. 

в) општи работни комепетенции (напредно ниво) 
-решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг, 
- учење и развој, 
- комуникација, 
- остварување резултати,  
- работење со други/тимска работа,  
- стратешка свест, 
- ориентираност кон клиенти/засегнати страни, 
- раководење, 
- финансиско управување. 
 

г) посебни работни компетенции 
- познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија 

(англиски, француски, германски), и тоа: 
- за ниво Б2 преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден 

одофицијален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори 
на Б2 (B2) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС со 5-6 поени, ФЦЕ, БЕК В, 
ИЛЕК, ИКФЕ,БУЛАТС, или Аптис, или ТОЕФЛ ПБТ најмалку 500 бода, ТОЕФЛ 
ЦБТ најмалку 175бода или ТОЕФЛ ИБТ најмалку 60 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, 
или Гете сертификат,ТестДаФ и 

- за ниво Б4 преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден 
одофицијален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори 
на Б1B1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС со 3,5 - 4,5 поени, ПЕТ, БЕК П, 
БУЛАТС,или Аптис, или ТОЕФЛ ПБТ најмалку 450 бода, ТОЕФЛ ЦБТ најмалку 135 
бода, или ТОЕФЛ ИБТ најмалку 45 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете 
сертификат. 

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,  
- потврда за положен испит за административно управување.  
 

                                                              Член 15 
Главни работни задачи и обврски за категорија Б: 
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1. Давање на совети на секретарот, односно деканот и продеканите за прашања од 
нивните делокрузи на работа и поддршка на нивната работа; 

2. Раководење со соодветната единица, која опфаќа: 
- Организирање, насочување и координација на работата на организационата 

единица; 
- Вршење на непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите; 
- Распоредување на работите и задачите на подредените вработени во 

соодветната единица; 
- Давање стручна помош, совети и вршење на менторство на останатите 

административни службеници вработени во организационата единица со која 
раководи; 

- Грижа за стручното усовршување и работната дисциплина на вработените во 
соодветниот сектор; 

- Оценување на раководни административни службеници од непосредно 
пониското ниво, а по потреба и на други административни службеници кои се 
вработени во организационата единица во која раководи; 

- Учествува во оценување на административни службеници во својата 
институција и на административни службеници во други институции; 

- Подготовка на предлог - план за работа на организационата единица со која 
раководи и организационите единици во состав; 

- Подготовка на извештаи за напредокот во спроведувањето на програмата за 
работа на организационата единица со која раководи и организационите 
единици во состав; 

- Подготовка на предлози за политики по начелни прашања од надлежност на 
организационата единица со која раководи; 

- Подготовка на мислења и анализи за прашања поврзани со одредени 
политики и со остварувањето на програмата за работа на институцијата, кои 
бараат одлуки од највисоко ниво на институцијата; 

- Подготовка на иницијативи за решавање на одделни прашања и проблеми од 
делокруг на организационата единица со кој раководи и други материјали; 
или 

- Заменување или помагање на непосредно претпоставениот раководен 
административен службеник. 

 
                                                  Член 16 

Посебни работни задачи и обврски за ниво Б4: 
- Соработува со другите раководни административни службеници од 

институцијата и со раководни административни службеници на соодветно ниво од 
други органи, за прашања од делокругот на организационата единица со која 
раководи; 

- Во случај на отсуство или спреченост на секретарот, го заменува, врз основа 
на овластување од секретарот;  

- Врши и други работи утврдени со овој акт за систематизација на работните 
места на институцијата. 

 
                                                             Член 17 

Стручно административните службеници од категоријата В на Факултетот 
треба да ги исполнуваат следниве посебни услови за пополнување на работното 
место, согласно Законот за административните службеници: 
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а) стручни квалификации 
- за нивото В1- ниво на квалификациите VIА според Македонската рамка на 

квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, 
- за нивоата B2 и В4 - ниво на квалификациите VIБ според Македонската рамка на 

квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, 
односно VI степен. 

б) работно искуство 
- за нивото В1 најмалку три години работно искуство во струката,  
- за нивото В2 најмалку две години работно искуство во струката,  
- за нивото В4 со или без работно искуство во струката. 

 в) општи работни комепетенции (средно ниво) 
- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг,  
- учење и развој, 
- комуникација,  
- остварување резултати,  
- работење со други/тимска работа,  
- стратешка свест, 
- ориентираност кон клиенти/засегнати страни,  
- финансиско управување. 
г) посебни работни компетенции за сите нивоа 
- познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, 

француски, германски), и тоа поседување на меѓународно признат сертификат издаден од 
официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на А2 (А2) 
нивото на ЦЕФР (CEFR), односно КЕТ, ИЕЛТС со максимум 3 поени, БУЛАТС, или Аптис, 
или ТОЕФЛ ПБТ најмалку 400 бода, ТОЕФЛ ЦБТ најмалку 95 бода, или ТОЕФЛ ИБТ 
најмалку 30 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат, 

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење. 
 

                                                             Член 18 
 Главни работни задачи и обврски за категорија В: 

- Врши административни работи од надлежност на соодветното одделение; 
- Ги следи и применува прописите од областа во која што работи; 
- Учествува во оценувањето на административни службеници во својата 

институција и на административни службеници во други институции и 
- Врши и други работи утврдени со овој акт за систематизација на работните 

места на институцијата. 
 

                                                              Член 19 
Посебни работни задачи и обврски за ниво В1: 

 - Самостојно врши најсложени стручно - административни, нормативно - 
правни, извршни, статистички, административно - надзорни, информатички, 
кадровски, материјални, финансиски, промотивно-информативни и други работи од 
административна природа; 

- Подготвува материјали и документи кои содржат: други прописи и акти, 
стручни анализи на прашања кои се од значење за примената на законодавството од 
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областа која ја покрива, стручни анализи, информации и други материјали за 
работни тела, предлози за планот за работа на соодветното одделение и сектор и 
извештај за напредокот во спроведувањето на неговата работа;  

- Дава стручна помош, совети и врши менторство на 
административните службеници од пониските нивоа. 

 

                                                                 Член 20 
Посебни работни задачи и обврски за ниво В2: 

- Врши стручно - административни, нормативно - правни, извршни, статистички, 
административно - надзорни, информатички, кадровски, материјални, финансиски, 
промотивно-информативни и други работи од административна природа; 

- Учествува во подготвка на материјали и документи кои содржат: други 
прописи и акти, стручни анализи на прашања кои се од значење за примената на 
законодавството од областа која ја покрива, стручни анализи, информации и други 
материјали за работни тела, предлози за планот за работа на соодветното одделение 
и сектор и извештај за напредокот во спроведувањето на неговата работа; и 

- Дава стручна помош, совети и врши менторство на административните 
службеници од пониските нивоа. 
 
                                                                  Член 21 

Посебни работни задачи и обврски за ниво В4: 
- Спроведува наједноставни рутински стручно - административни, нормативно - правни, 

извршни, статистички, административно - надзорни, информатички, кадровски, 
материјални, финансиски, промотивно - информативни и други работи од административна 
природа под надзор и контрола на непосредно претпоставениот раководен административен 
службеник и административните службеници во организационата единица од повисоките 
нивоа; и 

- Прибира информации и податоци заради подготовка на материјали и 
документи кои содржат: стручни анализи на прашања кои се од значење за 
примената на законодавството од областа која ја покрива, стручни анализи, 
информации и други материјали за работни тела, предлози за планот за работа на 
организационата единица и извештај за напредокот во спроведувањето на неговата 
работа.  
 
 Член 22 

Помошно-стручно административните службеници од категоријата Г на 
Факултетот треба да ги исполнуваат следниве посебни услови за пополнување на 
работното место, согласно Законот за административните службеници: 

 
а) стручни квалификации 
- за сите нивоа стручни квалификации VА или ниво на квалификации IV според 

Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или 
МКСОО или најмалку вишо или средно образование.  

б) работно искуство 
- за нивото Г1 најмалку три години работно искуство во струката,  
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 в) општи работни комепетенции (основно ниво) 

- учење и развој, 
- комуникација,  
- остварување резултати,  
- работење со други/тимска работа,  
- ориентираност кон клиенти/засегнати страни,  
- финансиско управување. 
г) посебни работни компетенции за сите нивоа 

- познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија 
(англиски, француски, германски), и тоа поседување на меѓународно признат 
сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на 
европски тестатори на А1 (А1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно БУЛАТС или 
Аптис; или ТОЕФЛ ПБТ најмалку 310 бода, ТОЕФЛ ЦБТ најмалку 35 бода или 
ТОЕФЛ ИБТ најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат, 

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење. 
 

 Член 23 
 Главни работни задачи и обврски за категорија Г: 

- Учествува во извршувањето на помошно-стручни, сметководствени, 
материјално - финансиски, информативно - документациони, административно - 
технички, статистички, информатички, кадровски, и други работи од 
административна природа; 

- Подготвува материјали, документи и податоци и води евиденции во врска со 
извршувањето на работите од делокругот на соодветноата организациона единица; 

- Учествува во оценувањето на административни службеници во својата 
институција и во други институции; и 

- Врши и други работи утврдени со овој акт за систематизација на работните 
места на институцијата. 
 
              Член 24 
 Посебни работни задачи и обврски за ниво Г1: 

Самостојно врши најсложени помошно-стручни, сметководствени, 
материјално- финансиски, информативно - документациони, административно - 
технички, статистички, информатички, кадровски работи или работи од други 
области, а кои се од административна природа, во согласност со општите упатства на 
непосредно претпоставениот раководен административен службеник. 

 
                                                                   Член 25 

Дополнителните услови за пополнување на работното место за 
административните службеници на Факултетот се наведени во описите на работните 
места. 

                                                                                                           
3. Распоред и опис на работните места на помошно-
технички лица  

  
           Член 26 

Вработените на Факултетот кои вршат помошно-технички работи, имаат статус 
на помошно-технички лица и за нив се применуваат одредбите од Законот за 
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високото образование, Законот за вработените во јавниот сектор и општите прописи 
за работни односи. 

Вработените на Факултетот кои вршат помошно-технички работи се 
распоредени во група IV, подгрупи 1, 2, 3, 4 и 5 на работни места во јавниот сектор, 
согласно класификацијата на работните места во јавниот сектор утврдена со Законот 
за вработените во јавниот сектор. 

За помошно-техничките лица на Факултетот се утврдуваат следниве 
категории и нивоа на работни места: ложач (ракувач на парни котли), 
хигиеничар и возач. 

 
          Член 27 
 Општи услови утврдени со посебен закон или колективен договор за 
помошно–техничките лица во високото образование се:  

- да е државјанин на Република Македонија,  
- активно да го користи македонскиот јазик,  
- да е полнолетен,  
- да има општа здравствена способност за работното место и  
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење 

професија, дејност или должност.  
 

                                                                Член 28 
Посебни услови утврдени со посебен закон или колективен договор за 

помошно–техничките лица во високото образование од  
Подгрупа 1, категоријата А се:  
Назив на работно место:  
1.  ложач (ложач-ракувач на парни котли) – ниво А1, I ниво,  
2.  хигиеничар (одржувач на хигиена – ниво А1, I ниво,  

  
Подгрупа 3, категорија А е: 
1. возач ( превоз на лица и опрема)- ниво А1, I ниво 

 
          Член 29 

Посебни услови утврдени со посебен закон или колективен договор за 
помошно–техничките лица во високото образование од подгрупа 1,  категоријата А 
се:  

1. Назив на работно место: ложач (ложач-ракувач на парни котли),ниво А1, I 
ниво  

• Стручни квалификации: ниво на квалификации IV според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати 240 кредити стекнати според ЕЦВЕТ ИЛИ МКЦОО или 
најмалку средно образование, КВ бравар, положен испит за механизирано ложење 
или уверение за ракувач и одржувач на централно греење. 

• Работно искуство: со/без работно искуство. 
 

2. Назив на работно место: хигиеничар – ниво А1, I ниво.   
• Стручни квалификации: ниво на квалификации IV според Македонската рамка 

на квалификации и стекнати 180/240 кредити стекнати според ЕЦВЕТ ИЛИ 
МКЦОО или најмалку основно или средно образование. 

• Работно искуство: без работно искуство. 
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                                                               Член 30 

Посебни услови утврдени со посебен закон или колективен договор за помошно – 
техничките лица во високото образование од подгрупа 3 категоријата А е:  

1. Назив на работно место: возач – ниво А1, I ниво.  
• Стручни квалификации: ниво на квалификации IV според Македонската рамка 

на квалификации и стекнати 240 кредити стекнати според ЕЦВЕТ ИЛИ МКЦОО 
или најмалку средно образование-професионален возач со положени категории: Б 
и Д1   

• Работно искуство: со/без работно искуство 
 
 

                                                    Член 31 

Дополнителните услови за пополнување на работното место за помошно-
техничките лица на Факултетот се наведени во описите на работните места. 

 
 

III. Табеларен приказ на работните места на Факултетот за информатички 
и комуникациски технологии – Битола 

 
Наставно-научни организациони единици 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                              Даватели на јавни услуги 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Катедра за комуникациски 
технологии- 

Вкупно -3, 3- доценти 
 

Катедра за теоретски 
основи на 

информатиката и 
пресметковно 
инженерство 

вкупно- 3, 2-ред. проф. 
и 1-вонр.проф. 

Катедра за софтверско 
инженерство 

вкупно-3, 1-ред. проф. и 2-
доценти 

Доцент (10) 

Вонреден професор (6) 

Редовен професор (5) 

Асистент – докторант (0) 

Катедра за 
информациски системи 
вкупно- 3, 2-вонр.проф. 

и 1-доцент 

Катедра за интелигентни 
системи 

вкупно-4, 2-ред. проф., 1-
вонр.проф. и 1-доцент 

Центар за трансфер на 
технологии 

вкупно-6, 2-вонр. проф. и 
3-доценти и 1-виш лектор 

Виш лектор (1) 
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Опис на работните места 
 

Реден број:  1 
Шифра: ОБН 03 02 А01 оо1 
Назив и/или звање на 
работното место: 

Редовен професор 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 
- ниво на квалификации VIII според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати најмалку 480 кредити според 
ЕКТС или завршен VIII степен  

Дополнителни услови: Исполнување на критериумите за избор во наставно-научни 
звања утврдени во Закон, Правилникот за критериумите и 
постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-
стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ во Битола и другите прописи и акти од 
областа на високото образованиe. 

Опис на работата на работното 
место: 

 

Работни цели: Остварување високообразовна, научна и апликативна 
дејност 

Работни задачи и обврски: - подготвување и изведување индивидуална, групна и 
колективна настава; 
- учествување во други облици на наставна работа утврдена 
со студиските програми;  
- изведување приемни испити, континуирана и завршна 
проверка на знаења, и други форми на проверка на 
знаењата; 
- вршење прием (консултации) на студенти; 
- учествување во реализација на курсеви, семинари, и други 
форми на дообразување; 
- постојано научно и стручно усовршување; 
- изградување наставно-научен подмаладок; 
- водење и учествување во научноистражувачки проекти; 
- презентирање резултати од научноистражувачката работа 
на конференции, симпозиуми, конгреси, семинари и сл.; 
- објавување научно-стручни трудови; 
- вршење стручно-апликативна дејност; 
- изготвување учебници, учебни помагала и друг вид 
литература;  
- учествување во работата на органите, комисиите и другите 
работни тела на Факултетот; 
- вршење други педагошки обврски и работи утврдени со 
закон, колективен договор или со акт на Универзитетот и 
Факултетот. 

Одговара пред: Деканот  
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Реден број:  2 
Шифра: ОБН 03 02 А02 оо1  
Назив и/или звање на 
работното место: 

Вонреден професор 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 
- ниво на квалификации VIII според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати најмалку 480 кредити според ЕКТС 
или завршен VIII степен 

Дополнителни услови: Исполнување на критериумите за избор во наставно-научни 
звања утврдени во Закон, Правилникот за критериумите и 
постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-
стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ во Битола и другите прописи и акти од 
областа на високото образованиe. 

Опис на работата на работното 
место:  

Работни цели: Остварување високообразовна, научна и апликативна дејност 
Работни задачи и обврски: - подготвување и изведување индивидуална, групна и 

колективна настава; 
- учествување во други облици на наставна работа утврдена со 
студиските програми;  
- изведување приемни испити, континуирана и завршна 
проверка на знаења, и други форми на проверка на знаењата; 
- вршење прием (консултации) на студенти; 
- учествување во реализација на курсеви, семинари, и други 
форми на дообразување; 
- постојано научно и  стручно и  усовршување; 
- изградување наставно-научен и подмладок; 
- водење и учествување во научноистражувачки проекти; 
- презентирање резултати од научноистражувачката работа на 
конференции, симпозиуми, конгреси, семинари и сл. ; 
- објавување научно-стручни трудови; 
- вршење стручно-апликативна дејност; 
- изготвување учебници, учебни помагала и друг вид 
литература;  
- учествување во работата на органите, комисиите и другите 
работни тела на Факултетот; 
- вршење други педагошки обврски и работи утврдени со 
закон, колективен договор или со акт на Универзитетот и 
Факултетот. 

Одговара пред: Деканот 
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Реден број:  3 
Шифра: ОБН 03 02 А02 оо1  
Назив и/или звање на 
работното место: 

Доцент 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 
- ниво на квалификации VIII според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати најмалку 480 кредити според ЕКТС или 
завршен VIII степен 

Дополнителни услови: Исполнување на критериумите за избор во наставно-научни 
звања утврдени во Закон, Правилникот за критериумите и 
постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-
стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ во Битола и другите прописи и акти од областа на 
високото образованиe. 

Опис на работата на 
работното место: 

 

Работни цели: Остварување високообразовна, научна и апликативна дејност 
Работни задачи и обврски: - подготвување и изведување индивидуална, групна и колективна 

настава; 
- учествување во други облици на наставна  утврдена со 
студиските програми;  
- изведување приемни испити, континуирана и завршна проверка 
на знаења, и други форми на проверка на знаењата; 
- вршење прием (консултации) на студенти; 
- учествување во реализација на курсеви, семинари, мајсторски 
часови и други форми на дообразување; 
- постојано научно и стручно  усовршување; 
- изградување наставно-научен подмладок; 
- водење и учествување во научноистражувачки проекти; 
- презентирање резултати од научноистражувачката работа на 
конференции, симпозиуми, конгреси, семинари и сл. ; 
- објавување научно-стручни трудови; 
- вршење стручно-апликативна дејност; 
- изготвување учебници, учебни помагала и друг вид литература;  
- учествување во работата на органите, комисиите и другите 
работни тела на  Факултетот; 
- вршење други педагошки обврски и работи утврдени со закон, 
колективен договор или со акт на Универзитетот и Факултетот. 

Одговара пред: Деканот 
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Реден број:  4 
Шифра: ОБН 03 02 Б05 оо1 
Назив и/или звање на 
работното место: 

Асистент – докторант 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 
- ниво на квалификации VII според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати најмалку 300 кредити според 
ЕКТС или завршен VII/2 степен 

Дополнителни услови: Исполнување на критериумите за избор утврдени во Законот 
за високото образование, Правилникот за критериумите и 
постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-
стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ во Битола и другите прописи и акти од 
областа на високото образованиe. 

Опис на работата на работното 
место: 

 

Работни цели: Остварување високообразовна, научна и апликативна 
дејност 

Работни задачи и обврски: - подготвување и изведување вежби и испити само во 
присуство на менторот; 
- учествување во други облици на наставна работа утврдени 
со студиските програми;  
- вршење други педагошки обврски и работи утврдени со 
закон, колективен договор или со акт на Универзитетот и 
Факултетот. 

Одговара пред: Деканот 
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Реден број:  5 
Шифра: ОБН 03 02 Б03 оо1 
Назив и/или звање на 
работното место: 

Виш лектор 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 
- ниво на квалификации VII според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС 
или завршен VII/2 степен 

Дополнителни услови: Исполнување на критериумите за избор во соработнички 
звања утврдени во Закон, Правилникот за критериумите и 
постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-
стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ во Битола и другите прописи и акти од 
областа на високото образованиe. 

Опис на работата на работнот  
место: 

 

Работни цели: Остварување високообразовна, научна и апликативна дејност 
Работни задачи и обврски: - подготвува и изведува предавања и испити; 

- организира вежби и колоквиуми; 
- изработува учебници, скрипти и учебни помагала; 
- учествува со трудови на конгреси, симпозиуми и 

конференции во земјата и странство; 
- врши и други работи добиени од органите на Факултетот. 
- учествување во други облици на наставна работа утврдена со 

студиските програми;  
- учествување во изведувањето приемни испити, 

континуирана и завршна проверка на знаења и други форми 
на проверка на знаењата; 

- вршење прием (консултации) на студенти; 
- постојано научно и стручно се усовршува; 
- учествување во научноистражувачки проекти; 
- презентирање резултати од научноистражувачката работа на 

конференции, симпозиуми, конгреси, семинари и сл.; 
- објавување научно-стручни трудови; 
- учествување во работата на органите, комисиите и другите 

работни тела на Факултетот; 
- вршење други педагошки обврски и работи утврдени со 

закон, колективен договор или со акт на Универзитетот и 
Факултетот. 

Одговара пред: Деканот 
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А
2                                                          СЕКРЕТАР (1) 

О
дд

ел
ен

и
е 

Одделение за 
студентски 
прашања 

Одделение 
за ЕКТС 

Одделение 
за ИКТ 

Одделение 
за фин., 

смет. и мат. 
работење 

Одделение за 
човечки 

ресурси и 
општи 
работи 

Б4
 

Раководител на 
одд. за 

студентски 
прашања (1) 

Раководител 
на одд. за 
ЕКТС(1) 

Раководител 
на одд. за 
ИКТ (1) 

Раководител 
на одд. за 

фин., смет. и 
мат. 

работење (1) 

Раководител 
на одд. за 
човечки 

ресурси и 
општи 

работи (1) 

В
1 

Советник за 
студентски 

прашања (3) 

Советник за 
настава и 
наука (0) 

Советник за 
ИКТ (0)  

Советник за 
библиотечно 
работење (1) 

В
2 

Виш 
соработник за 

студентски 
прашања (0) 

   
Виш 

соработник – 
управник (1) 

В
3      

В
4   

Помлад 
соработник 

за одд. за 
ИКТ (0) 

Помлад 
сораб. за 

јавни 
набавки (0) 

 

Г1
 

Администратор 
I/Самостоен 

референт 
администратор 

(1) 

    

А
01

 

    

Ложач 
(ракувач на 

парни 
котли) (0) 

А
01

  
   Хигиеничар 

(3) 

А
01

  
   Возач (0) 

Реден број:  6 
Шифра: ОБН 01 02 А02 оо1 
Ниво: А2 
Назив и звање на 
работното место: Секретар на факултет 

Број на 1 
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извршители: 
Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

Високо образование, 240 ЕКТС 
Научно поле: Правни науки 
Потребно работно искуство во струката: 
- најмалку шест години работно искуство во струката од кои 
најмалку две година на раководно работно место во јавен 
сектор, односно најмалку десет години работно искуство во 
струката од кои најмалку три години на раководно работно 
место во приватен сектор 

Дополнителни 
услови: 

 

Опис на работата 
на работното 
место: 

 

Работни цели: - обезбедување на ефикасно и ефективно раководење со 
вработените во институцијата во согласност со закон;  
- обединување на работата на институцијата и раководење со 
сите административни службеници; и  
- поддржување на работата на деканот 

Работни задачи и 
обврски: 

- раководење со вработените во стручната и административна 
служба; 
- учествување во подготовка и обработување на материјалите 
за седниците на органите и телата на Факултетот, како и во 
подготвување на одлуките и општите акти што ги донесуваат 
овие органи и тела; 
- по овластување на деканот го застапува Факултетот во 
правни работи, во согласност со законските прописи; 
- укажува на надлежните органи и одговорните лица за 
потребата од исполнување и извршување на обврските на 
Факултетот во соработка на Факултетот со соодветните 
државни органи и тела, надлежни за работите на 
образованието и науката; 
- грижа за уредноста и ажурноста во работата по предметите и 
подготвувањето на други материјали и за таа цел свикува и 
раководи со работните состаноци на стручната служба. 
- следење и примена на позитивните законски прописи во 
работењето на Факултетот; 
- подготвување на предлози и пречистени текстови на 
нормативните акти на Факултетот и усогласување со 
позитивните законски прописи; 
-подготвување на договори за граѓанско правни односи и 
други видови на договори; 
- изготвување на одлуки и решенија што ги донесуваат 
деканот, деканатската управа и наставно-научниот совет; 
- изготвување на одлуки и решенија од областа на работните 
односи; 
- по потреба учествува на седниците на управните органи на 
Факултетот; 
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- следење и грижа за навремено извршување на одлуките и 
заклучоците на органите на управување, стручните органи и 
тела, како и нивните помошни тела; 
- грижа за уредноста и ажурноста на работата по предметите;  
- грижа за исполнување и извршување на обврските на 
Факултетот во соработка на Факултетот со соодветните 
државни органи и тела, надлежни за работите на 
образованието и науката; 
- потпишување на акти за студентите, како на пример 
уверенија и сл.; 
- водење на евиденција на вработените преку оформување на 
досие и матична книга; 
- подготвување и извршување на работни задачи во врска со 
превенција и справување со кризна состојба согласно со 
законот за управување со кризи; 
- врши пријавување-одјавување на вработени во Агенција за 
вработување; 
- врши и други работи кои произлегуваат од природата и 
карактерот на неговата работа по налог на деканот или 
продеканите. 

Одговара пред: Деканот и Генералниот секретар на Универзитетот 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



208 
 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА 
 

Реден број:  7 
Шифра: ОБН 01 02 Б04 оо5 
Ниво: Б4 
Назив и звање на работното место: Раководител на одделение за студентски прашања 
Број на извршители: 1 
Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

Високо образование, 240 КТС 
Научно поле: туризам и угостителство, биотехничк  
науки или јавна управа и и администрација. 
Потребно работно искуство во струката: 
4 (четири) години работно искуство во струката од 
кои најмалку една година на работно место во 
јавниот сектор, односно 6 (шест) години работно 
искуство во струката во приватниот сектор од кои 
најмалку 2 (две) на раководно работно место  

Дополнителни услови:  
Опис на работата на работното 
место: 

 

Работни цели: Ефикасно, ефективно и квалитетно раководење, 
советување, давање насоки или помагање при 
раководењето со институцијата или 
организационите единици во рамките на 
институцијата. 

Работни задачи и обврски: - раководи со одделението и ги организира, насочува 
и координира работите во одделението; 
- ги врши најсложените работни задачи и обврски во 
одделението и ги распоредува работните задачи и 
обврски во одделението; 
- врши непосредна контрола и надзор врз 
спроведувањето на постапките за запишување 
студенти, врз формирањето, водењето и чувањето на 
досиејата на студентите и врз водењето на 
електронското досие на студентите; 
- врши непосредна контрола и надзор врз водењето 
на матичните книги на запишани и главните книги 
на дипломирани студенти и издавањето потврди, 
уверенија, дипломи и други исправи на студентите; 
- се грижи за спроведувањето на правилата за 
студирање и прописите од делокругот на работата, 
како и за спроведуваање на одлуките на органите на 
Факултетот кои се однесуваат на делокругот на 
работата на одделението; 
- се грижи за имплементацијата на ЕКТС и 
остварувањето на соработката со други факултети 
во рамките на Универзитетот и со други факултети 
во врска со примената на ЕКТС; 
- изготвува предлог – план за работата на 
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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 
делокруг на одделението; 
- соработува со другите раководни административни 
службеници од институцијата и со раководни 
службеници на соодветно ниво од други органи, за 
прашања од делокруг на одделението; 
- врши и други работи кои произлегуваат од 
природата и карактерот на неговата работа по налог 
на деканот, продеканите или секретарот; 

Одговара пред: Секретарот 
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Реден број:  8 
Шифра: ОБН 01 02 В01 оо5 
Ниво: В1 
Назив и звање на работното место: Советник за студентски прашања  

Број на извршители: 3 
Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

Високо образование, 240 ЕКТС 
Научно поле: биологија, биотехнички науки или јавн  
управа и администрација. 
Потребно работно искуство во струката: 
3 (три) години работно искуство. 

Опис на работата на работнот  
место: 

 

Работни цели: Eфикасно, ефективно, квалитетно извршување на 
работни задачи кои придонесуваат за остварување на 
програмата за работа на Факултетот и задачи од 
делокругот на соодветното одделение 

Работни задачи и обврски: - врши упис на студенти придржувајќи се на 
условите пропишани со конкурсот за упис на 
студенти; 
- води главна книга во која се евидентираат сите 
податоци на редовните и вонредните студенти; 
- оформува досие за секој студент поодделно во кое 
ги подредува сите документи од уписот до 
дипломирањето; 
- оформува матична книга во која ги евидентира 
генералиите на студентите и оценките за положените 
испити; 
- води и други помошни регистри во кои евидентира 
податоци кои служат за пренос во главната книга и 
картотеката; 
- врши упис на семестар со проверка на сите 
потребни поднесоци за упис; 
- води картотека на студенти од уписот до 
дипломирањето; 
- врши заверка на семестри со претходно 
проверување на документи како и проверка дали се 
собрани потребните потписи во индексот; 
- врши одбележување на индексот и студентската 
легитимација на упис и заверка на семестарот 
односно годината, поднесените писмени трудови и 
слично; 
- прима испитни пријави, ги распоредува по година и 
предмети и во определени термини за полагање на 
испити; 
- ги средува испитните пријави и извештаите од 
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страна на предметните наставници; 
- врши книжење на испитните пријави во соодветни 
картони и ги внесува во досието на студентите; 
- изготвува уверенија за бројот на положените 
испити и потврди за социјално осигурување, детски 
додаток, здравствена легитимација, за стипендии и 
кредити, прием во студентски дом и др. 
- ја води книгата на дипломирани студенти; 
- изготвува секаков вид на статистички податоци за 
потребите на факултетот, државните органи и други 
лица; 
- врши прием на студенти; 
- врши и други работи кои произлегуваат од 
природата и карактерот на неговата работа по налог 
на деканот, продеканите или секретарот; 

Одговара пред: Раководителот на одделението за студентски прашања 
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Реден број:  9 
Шифра: ОБН 01 02 В02 оо5 
Ниво: В2 
Назив и звање на работното место: Виш соработник за студентски прашања 

Број на извршители:  
Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

Високо образование, 180 ЕКТС 
Научно поле: биотехнички науки или јавна управа  
администрација. 
Потребно работно искуство во струката: 
2 (две) години работно искуство. 

Опис на работата на работното 
место: 

 

Работни цели: Eфикасно, ефективно, квалитетно извршување на 
работни задачи кои придонесуваат за остварување на 
програмата за работа на Факултетот и задачи од 
делокругот на соодветното одделение 

Работни задачи и обврски: врши упис на студенти придржувајќи се на условите 
пропишани со конкурсот за упис на студенти; 
- води главна книга во која се евидентираат сите 
податоци на редовните и вонредните студенти; 
- оформува досие за секој студент поодделно во кое 
ги подредува сите документи од уписот до 
дипломирањето; 
- оформува матична книга во која ги евидентира 
генералиите на студентите и оценките за положените 
испити; 
- води и други помошни регистри во кои евидентира 
податоци кои служат за пренос во главната книга и 
картотеката; 
- врши упис на семестарсо проверка на сите потребни 
поднесоци за упис;  
- води картотека на студенти од уписот до 
дипломирањето;  
- врши заверка на семестри со претходно 
проверување на документи како и проверка дали се 
собрани потребните потписи во индексот; 
- врши одбележување на индексот и студентската 
легитимација на упис и заверка на семестарот 
односно годината, поднесените писмени трудови и 
слично; 
- прима испитни пријави, ги распоредува по година и 
предмети и во определени термини за полагање на 
испити; 
- ги средува испитните пријави и извештаите од 
страна на предметните наставници; 
- врши книжење на испитните пријави во соодветни 
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картони и ги внесува во досието на студентите; 
- изготвува уверенија за бројот на положените испити 
и потврди за социјално осигурување, детски додаток, 
здравствена легитимација, за стипендии и кредити, 
прием во студентски дом и др. 
- ја води книгата на дипломирани студенти; 
- изготвува секаков вид на статистички податоци за 
потребите на факултетот, државните органи и други 
лица; 
- врши прием на студенти; 
- врши и други работи кои произлегуваат од 
природата и карактерот на неговата работа по налог 
на деканот, продеканите или секретарот; 

Одговара пред: Раководителот на одделението за студентски прашања 
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Реден број:  10 
Шифра: ОБН 02 Г01 оо6 
Ниво: Г1 
Назив и звање на работното место: Администратор I / Самостоен референт 

администратор 
Број на извршители: 1 
Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

средно образование: текстилно или гимназија 
Потребно работно искуство во струката: 
3 (три) години 

Дополнителни услови:  
Опис на работата на работното 
место: 

 

Работни цели: Eфикасно, ефективно, квалитетно извршување на 
работни задачи кои придонесуваат за остварување на 
програмата за работа на Факултетот и задачи од 
делокругот на соодветното одделение  

Работни задачи и обврски: - учествува во извршувањето на помошно - стручни 
работи во одделението; 
- врши прием и распоредување на пријавите за полагањ  
на испит на студентите; 
- изготвува извештаи за текот на испитните рокови; 
- учествува во изготвување потврди за студенти; 
- подготвува податоци за изготвување на уверенија, 
дипломи и други исправи на студентите; 
- ги следи и ги применува правилата за студирање и 
другите прописите од делокругот на работата и ги 
спроведуваа одлуките на органите на Факултетот кои 
се однесуваат на делокругот на работата на 
одделението; 
- самостојно врши најсложени помошно-стручни 
работи во согласност со општите упатства на 
раководителот; 
- помага при спроведување на ЕКТС; 
- врши и други работи кои произлегуваат од природата 
и карактерот на неговата работа по налог на деканот, 
продеканите или секретарот; 

Одговара пред: Раководителот на одделението за студентски прашања 
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                                                   ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЕКТС  
 

Реден број: 11 
Шифра: ОБН 01 02 Б04 006  
Ниво: Б4 
Назив и звање на работното место: Раководител на одделение за ЕКТС 
Број на извршители: 1 
Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

Високо образование, 240 ЕКТС 
Научно поле: јавна управа и администрација,  
правни науки и образование 
Потребно работно искуство во струката: 
4 (четири) години во јавниот сектор од кои најмалку 
една година работно искуство во јавниот сектор, 
односно 6 (шест) години работно искуство во струката 
во приватниот сектор од кои најмалку 2 (две) на 
раководно работно место 

Дополнителни услови:  
Опис на работата на работнот  
место: 

 

Работни цели: Ефикасно, ефективно и квалитетно раководење, 
советување, давање насоки или помагање при 
раководењето со институцијата или организационите 
единици во рамките на институцијата. 

Работни задачи и обврски: - ги следи обврските на установата во спроведување на 
принципите и механизмите на ЕКТС; 
- го промовира ЕКТС во установата и надвор од неа; 
- дава подршка за практична имплементација на ЕКТС; 
- ги информира студентите за ЕКТС и им помага во 
пополнувањето на ЕКТС формуларите; 
- ги изработува и дистрибуира уписните пријавни 
листови во соработка со координаторите на ЕКТС на 
студиските програми; 
- остварува комуникација и соработка со 
координаторите на другите факултети, односно научни 
установи; 
- врши пресметување на финансиските обврски на 
студентите, во зависност од освоените кредити и го 
утврдува напредувањето на студентите во студиските 
години  
- ги изготвува додатоците на дипломи на 
дипломираните студенти на прв, втор и трет циклус 
- подготвува компјутерска евиденција на редовни и 
вонредни студенти со освоени кредити и ја доставува 
до службата за студентски прашања; 
- подготвува уверенија за положени испити; 
- дава информации и совети за постапките во ЕКТС; 
- им помага на студентите при преминувањето од една 
во друга студиска програма; 
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- врши и други работи кои произлегуваат од природата 
и карактерот на неговата работа по налог на деканот, 
продеканите или секретарот; 

Одговара пред: Секретарот 
 
 

Реден број: 12 
Шифра: ОБН 01 02 В01 004 
Ниво: В1 
Назив и звање на работното 
место: 

Советник за настава и наука  

Број на извршители:  
Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

Високо образование, 240 КТС 
Научно поле: биологија, јавна управа и администрација, 
правни науки и образование 
Потребно работно искуство во струката:  
3 (три) години  

Дополнителни услови:  
Опис на работата на работното 
место: 

 

Работни цели: Eфикасно, ефективно, квалитетно извршување на работни 
задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за 
работа на Факултетот и задачи од делокругот на 
соодветното одделение.  

Работни задачи и обврски: − Спроведува целокупна техничка постапка по 
процедурата за издавање дипломи и дупликат дипломи на 
дипломираните студенти на додипломски и прв циклус, 
втор и трет студии и нивно евидентирање. 
− Врши техничка поддршка во делот на заверката на 
додаток на дипломите за додипломски и прв, втор и трет 
циклус студии доставени од единиците на Универзитетот 
и нивно евидентирање. 
− Врши административно технички поддршка во делот на 
подготовката на предлог-конкурси за запишување 
студенти во прва година на прв, втор и трет циклус 
студии и дополнувања на конкурсите. 
− врши електронска дистрибуција и ажурирање на 
распоредите за настава и вежби, распоредите за 
колоквиуими и испити и на академскиот календар и се 
грижи за нивно поставување на огласните табли 
− помага во изработката и документацијата на научно-
истражувачки проекти 
− Подготвува статистичко-табеларни извештаи за 

пријавени и запишани студенти во текот на уписните 
рокови и врши нивно архивирање и дистрибуција. 

− Спроведува техничка постапка по процедурата за 
издавање на пофалници за најдобро дипломираните 
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студенти. 
− Врши административно-технички поддршка во делот 

на студиските програми за прв, втор и трет циклус 
студии. 

− Остварува комуникација (директна, писмена, 
електронска) со вработените задолжени за прв, втор и 
трет циклус студии во одделението за студентски 
прашања во врска со непречената реализација на 
работните задачи и обврски. 

− Собира податоци за студентите, наставно-научниот, 
соработничкиот и административниот кадар на 
единиците и врши нивна обработка, архивирање и 
дистрибуција. 

− Учествува во подготовката на годишните извештаи за 
наставно-образовната дејност на факултетот во својот 
делокруг на работа. 

− Учествува во реализација на ЕКТС и помага во 
изготвување на решенија за признавање на испити. 

− Врши и други работи кои произлегуваат од природата 
и карактерот на неговата работа по налог на деканот, 
продеканите или секретарот; 

Одговара пред: Раководителот на одделението за ЕКТС 
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Реден број:  13 
Шифра: ОБН 01 02 Б04 009  
Ниво: Б4 
Назив и звање на работното 
место: 

Раководител на одделение за ИКТ 

Број на извршители: 1 
Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

Високо образование, 240 ЕКТС 
Потребно работно искуство во струката: 
Научно поле: електротехника, компјутерска техника  
информатика и информатика. 
4 (четири) години во јавниот сектор од кои најмалку 
една година работно искуство во јавниот сектор, односно 
6 (шест) години работно искуство во струката во 
приватниот сектор од кои најмалку 2 (две) на раководно 
работно место.  

Дополнителни услови:  
Опис на работата на работното 
место: 

 

Работни цели: Ефикасно, ефективно и квалитетно раководење, 
советување, давање насоки или помагање при 
раководењето со институцијата или организационите 
единици во рамките на институцијата. 

Работни задачи и обврски: - Одржување и унапредување на компјутерскиот, 
оперативниот и мрежниот систем на институцијата во 
целост, врши и други работни задачи кои произлегуваат 
од делокругот на работата 
- врши сервисирање и монтирање на хардверскиот 
(физички) дел на компјутерските единици (системи); 
- врши поправка на неисправни елементи од 
компјутерската единица или замена со нови; 
- врши софтверска инсталација (драјвери) на вградените 
делови со софтверскиот систем; 
- врши надградба на компјутерски единици; 
- врши монтирање на компјутерски единици по објекти 
во факултетот; 
- врши справување и отстранување на софтверски 
проблеми; 
- врши креирање на интернет конекции и овозможување 
на интернет пристап; 
- врши отстранување на вируси и ажурирање на 
антивирусни дефиниции; 
- врши отклонување на разни софтверски проблеми во 
компјутерските единици; 
- врши техничка компјутерска и аудио-визуелна 
поддршка во факултетот; 
- врши техничка подготовка за презентации и разни 
свечености (монтирање на потребна аудио и видео 
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опрема); 
- врши фотографирање, снимање, изработка и 
преснимување на видео материјали за потребите на 
факултетот; 
- врши компјутерско дизајнирање и подготовка на 
брошури, монографии и др; 
- ги ажурира содржините на веб страницата и iknow 
системот; 
- врши и други работи кои произлегуваат од природата и 
карактерот на неговата работа по налог на деканот, 
продеканите или секретарот; 

Одговара пред: Секретарот 
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Реден број:  14 
Шифра: ОБН 01 02 В01 009 
Ниво: В1 
Назив и звање на работното место: Советник за ИКТ 
Број на извршители:  
Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

Високо образование, 240 ЕКТС 
Научно поле: електротехника, компјутерска техника  
информатика и информатика. 
Потребно работно искуство во струката: 
3 (три) години во струката  

Дополнителни услови:  
Опис на работата на работното 
место: 

 

Работни цели: Ефикасно, ефективно, квалитетно извршување на 
работните задачикои придонесуваат за остварување на 
програмата за работа на Факултетот и задачи од 
делокругот на одделението. 

Работни задачи и обврски 
 

- Одржување и унапредување на компјутерскиот, 
оперативниот и мрежниот систем на институцијата во 
целост, врши и други работни задачи кои произлегуваат 
од делокругот на работата 
- врши сервисирање и монтирање на хардверскиот 
(физички) дел на компјутерските единици (системи); 
- врши поправка на неисправни елементи од 
компјутерската единица или замена со нови; 
- врши софтверска инсталација (драјвери) на вградените 
делови со софтверскиот систем; 
- врши надградба на компјутерски единици; 
- врши монтирање на компјутерски единици по објекти 
во факултетот; 
- врши справување и отклонување на софтверски 
проблеми; 
- врши креирање на интернет конекции и 
овозможување на интернет пристап; 
- врши отстранување на вируси и ажурирање на 
антивирусни дефиниции; 
- врши отстранување на разни софтверски проблеми во 
компјутерските единици; 
- врши техничка компјутерска и аудио-визуелна 
подршка во факултетот; 
- врши техничка подготовка за презентации и разни 
свечености (монтирање на потребна аудио и видео 
опрема); 
- врши фотографирање, снимање, изработка и 
преснимување на видео материјали за потребите на 
факултетот; 
- врши компјутерско дизајнирање и подготовка на 
брошури, монографии и др; 
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- ги ажурира содржините на веб страницата и iknow 
системот; 
- врши и други работи кои произлегуваат од природата 
и карактерот на неговата работа по налог на деканот, 
продеканите или секретарот; 

Одговара пред: Раководителот на одделението за ИКТ 
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Реден број:  15 
Шифра: ОБН 01 02 В04 009  
Ниво: В4 
Назив и звање на работното место: Помлад соработник во одделение за ИКТ 
Број на извршители:  
Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

Високо образование, 180 ЕКТС 
Научно поле:електротехника, компјутерска техника  
информатика и информатика 
Потребно работно искуство во струката: 
Со или без работно искуство  

Дополнителни услови:  
Опис на работата на работното 
место: 

 

Работни цели: Ефикасно, ефективно, квалитетно извршување на 
работните задачикои придонесуваат за остварување на 
програмата за работа на Факултетот и задачи од 
делокругот на одделението. 

Работни задачи и обврски: - Одржување и унапредување на компјутерскиот, 
оперативниот и мрежниот систем на институцијата во 
целост, врши и други работни задачи кои произлегуваат 
од делокругот на работата 
- врши сервисирање и монтирање на хардверскиот 
(физички) дел на компјутерските единици (системи); 
- врши поправка на неисправни елементи од 
компјутерската единица или замена со нови; 
- врши софтверска инсталација (драјвери) на вградените 
делови со софтверскиот систем; 
- врши надградба на компјутерски единици; 
- врши монтирање на компјутерски единици по објекти 
во факултетот; 
- врши справување и отстранување на софтверски 
проблеми; 
- врши креирање на интернет конекции и овозможување 
на интернет пристап; 
- врши отстранување на вируси и ажурирање на 
антивирусни дефиниции; 
- врши отстранување на разни софтверски проблеми во 
компјутерските единици; 
- врши техничка компјутерска и аудио-визуелна 
подршка во факултетот; 
- врши техничка подготовка за презентации и разни 
свечености (монтирање на потребна аудио и водео 
опрема); 
- врши фотографирање, снимање, изработка и 
преснимување на видео материјали за потребите на 
факултетот; 
- врши компјутерско дизајнирање и подготовка на 
брошури, монографии и др; 
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- ги ажурира содржините на веб страницата и iknow 
системот; 
- врши и други работи кои произлегуваат од природата 
и карактерот на неговата работа по налог на деканот, 
продеканите или секретарот; 

Одговара пред: Раководителот на одделението за ИКТ 
 

 
 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКО СМЕТКОВОДСТВЕНО И 
МАТЕРИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ 

 
Реден број: 16 
Шифра: ОБН 01 02 Б04 011 
Ниво: Б4 
Назив и звање на работното место: Раководител на одделение за финансиско, 

сметководствено и материјално работење 
Број на извршители: 1 
Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

Високо образование, 240 ЕКТС 
Научно поле: Економски науки. 
Потребно работно искуство во струката: 
4 (четири) години во јавниот сектор од кои најмалку една 
година работно искуство во јавниот сектор, односно 6 
(шест) години работно искуство во струката во 
приватниот сектор од кои најмалку 2 (две) на раководно 
работно место 

Дополнителни услови: да поседува лиценца согласно ЗЈН 
Опис на работата на работното 
место: 

 

Работни цели: Ефикасно, ефективно, квалитетно извршување на 
работните задачикои придонесуваат за остварување на 
програмата за работа на Факултетот и задачи од 
делокругот на одделението. 

Работни задачи и обврски: − раководи со одделението и ги организира, насочува и 
координира работите во одделението; 

− вршење на непосредна контрола и надзор над 
извршувањето на работите и задачите од делокругот 
на работа на Одделението; 

− се грижи за обезбедување усогласеност на 
документацијата со законските и подзаконските 
прописи и сметководствените стандарди и политики и 
за спроведуваање на одлуките на органите на 
Факултетот кои се однесуваат на делокругот на 
работата на одделението; 

− се грижи за обезбедување точна, вистинита, 
навремена и ажурна евиденција на промените во 
деловните книги; 

− подготвување на завршна  сметка за Факултетот и 
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други извештаи од областа на финансиското работење 
и нивно доставување до надлежните органи; 

− подготвувањето на Буџетската пресметка и 
Финансискиот план на Факултетот (месечен, 
квартален и годишен) , и следењето на неговото 
извршување; 

− обезбедување точна, вистинита, навремена и ажурна 
евиденција на промените во деловните книги; 

− управување, следење и контрола на состојбата и 
движењето на средствата и изворите на средствата, 
приходите и расходите на Универзитетот; 

− 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 делокруг на 
одделението; 

− се грижи за спроведување на годишен попис на 
основните средства и ситниот инвентар на 
Факултетот; 

− изготвува платни списоци, води лични картони за 
вработените, пополнува налози и чекови; 

− води дневник за благајната; 
− води евиденција за приходите од научно-

истражувачки и апликативни проекти; 
−  соработува со другите раководни административни 

службеници од институцијата и со раководни 
службеници на соодветно ниво од други органи, за 
прашања од делокруг на одделението; 

− спроведување на целокупната постапка за јавни 
набавки и сѐ она што е поврзано со Законот за јавните 
набавки; 

− врши и други работи кои произлегуваат од природата 
и карактерот на неговата работа по налог на деканот, 
продеканите или секретарот; 

Одговара пред: Секретарот 
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Реден број:  17 
Шифра: ОБН 01 02 В04 013 
Ниво: В4 
Назив и звање на работното место: Помлад соработник за јавни набавки 
Број на извршители:  
Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

Високо образование,  180 ЕКТС 
Научно поле: економски науки или правни науки. 
Потребно работно искуство во струката: 
Со или без работно искуство 

Дополнителни услови: да поседува лиценца согласно ЗЈН 
Опис на работата на работното 
место: 

 

Работни цели: Подготовка на потребна документација поврзана со 
јавните набавки 

Работни задачи и обврски: − обезбедување точна, вистинита, навремена и ажурна 
евиденција на промените во деловните книги; 

− управување, следење и контрола на состојбата и 
движењето на средствата и изворите на средствата, 
приходите и расходите на Универзитетот; 

− 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 делокруг на 
одделението; 

− се грижи за спроведување на годишен попис на 
основните средства и ситниот инвентар на Факултетот; 

− изготвува платни списоци, води лични картони за 
вработените, пополнува налози и чекови; 

− води дневник за благајната; 
− води евиденција за приходите од научно-истражувачки и 

апликативни проекти; 
−  соработува со другите раководни административни 

службеници од институцијата и со раководни 
службеници на соодветно ниво од други органи, за 
прашања од делокруг на одделението и 

-   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 јавните набавки 
- врши и други работи кои произлегуваат од природата и 

карактерот на неговата работа по налог на деканот, 
продеканите или секретарот; 

Одговара пред:  Раководителот на одделението  
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ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И ОПШТИ РАБОТИ 

Реден број:  18 
Шифра: ОБН 01 02 Б04 002 
Ниво: Б4 
Назив и звање на работното место: Раководител на одделение за човечки ресурси и општи 

работи 
Број на извршители: 1 
Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

Високо образование, 240 ЕКТС 
Научно поле: образовни науки, правни науки и јавна управ  
и администрација  
Потребно работно искуство во струката: 
4 (четири) години во јавниот сектор од кои најмалку 
една година работно искуство во јавниот сектор, 
односно 6 (шест) години работно искуство во струката 
во приватниот сектор од кои најмалку  2 (две) на 
раководно работно место. 

Дополнителни услови:  
Опис на работата на работнот  
место: 

 

Работни цели: Ефикасно, ефективно, квалитетно извршување на 
работните задачикои придонесуваат за остварување на 
програмата за работа на Факултетот и задачи од 
делокругот на одделението. 

Работни задачи и обврски: - раководење и координирање на вработените во 
одделението 
- координирање на вработените од човечки ресурси и 
обработка на потребна документација поврзана со 
човечките ресурси, 
- врши работи во врска со канцелариското работење на 
Факултет (прием, прегледување и распоредување, 
заведување, доставување, административно-техничко 
обработување, испраќање, разведување и класифицирање 
на документот/записот; 
- врши работи во врска со архивското работење на 
Факултет (одбирање на архивскиот од документарниот 
материјал, средување евидентирање (попис и опис) и 
категоризација на архивскиот материјал, попишување на 
документарниот материјал на кого му изминал рокот за 
чување, уништување на предложениот документарен 
материјал, сместување, чување, заштита, обезбедување и 
користење на архивскиот и документарниот материјал во 
соодветен простор, стандардна опрема, техничко-
технолошки средства и предавање на архивскиот 
материјал на трајно чување во Државниот архив; 
- води основна евиденција на документите (деловодник) 
и помошни книги за евиденција на документите; 
- ги користи и ги чува печатите и штембилите, согласно 
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посебно овластување на Деканот на Факултетот; 
- адресира, ковертира и подготвува материјали за 
доставување. 
- води деловоден протокол за листа на категории на 
архивска граѓа од регистраторскиот материјал; 
- ја прима и ја припрема поштата за експедирање со 
претходно заведување во деловодниот протокол; 
- ги чува печатот и штембилот на Факултетот; 
- ги води персоналните досиеја на вработените; 
- издава бланко патни налози и води евиденција за нив; 
- се грижи за прием на странки кај деканот; 
- врши и други работи кои произлегуваат од природата и 
карактерот на неговата работа по налог на деканот, 
продеканите или секретарот; 

Одговара пред: Секретарот 
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Реден број:  19 
Шифра: ОБН 01 02 В01 008  
Ниво: В1 
Назив и звање на работното место: Советник за библиотечно работење 
Број на извршители: 1 
Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

Високо образование, 240 КТС 
Научно поле: образовни науки, библиотекарство  
документација 
Потребно работно искуство во струката: 
3 (три) години 

Дополнителни услови:  
Опис на работата на работното 
место: 

 

Работни цели: Стручна поддршка во обработка и користење на библиотечниот 
материјал. 

Работни задачи и обврски: - самостојно ги врши најсложени работни задачи и обврски 
во одделението; 
-самостојно ги спроведува постапките за техничка и 
компјутерска обработка на библиотечниот материјал и 
негова евиденција согласно важечките библиотечни 
стандарди; 
- се грижи за уредно архивирање на досиејата на 
дипломираните и испишаните студенти на прв, втор и 
трет циклус студии; 
- Врши копирање на материјали и дистрибуција на 
испитни тетрати и пријави; 
- ги следи и ги применува правилата и прописите од 
делокругот на работата на одделението; 
-подготвува одбранети магистерски и докторски трудови 
за испраќање во НУБ; 
- подготвува материјали во врска со предлог – планот за 
работата на одделението и за изготвување извештаи за 
спроведувањето на програмата за работа на одделението; 
- врши и други работи кои произлегуваат од природата и 
карактерот на неговата работа по налог на деканот, 
продеканите или секретарот; 

Одговара пред: Раководителот на одделението  
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Реден број:  20 
Шифра: ОБН 01 02 В02 015 
Ниво: В2 
Назив и звање на работното место: Виш соработник - управник 
Број на извршители: 1 
Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

Високо образование, 180 ЕКТС 
Научно поле: јавна управа и администрација. 
Потребно работно искуство во струката: 
2 (две) години 

Дополнителни услови:  
Опис на работата на работното 
место: 

 

Работни цели: Eфикасно, ефективно, квалитетно извршување на работни 
задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за 
работа на Факултетот и задачи од делокругот на соодветното 
одделение; 

Работни задачи и обврски: - се грижи за исправноста на имотот на Факултетот; 
- ја одржува зградата на Факултетот со сите нејзини 
инсталации и целокупниот инвентар; 
- се грижи за функционалната исправност на 
противпожарните апарати; 
- врши поправки на инвентарот и изработка на мебел за 
потребите на Факултетот; 
- секојдневно оди во пошта, носи и зема поштенски 
пратки; 
- секојдневно оди во трезорската канцеларија, носи 
налози, зема изводи и внесува дневни износи на пари; 
- разнесува разни материјали; 
- снабдува со канцелариски материјал и ситен инвентар; 
- се грижи за навремено и редовно затоплување на 
работните простории на зградата на Факултетот, како и за 
исправност на апаратите за парно греење; 
- се грижи за исправноста и чистотата на котларницата; 
- врши и други работи кои произлегуваат од природата и 
карактерот на неговата работа по налог на деканот, 
продеканите или секретарот; 

Одговара пред: Раководителот на одделението  
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Реден број:  21 
Шифра: ОБН 04 01 А01 002 
Ниво: А1 
Назив и звање на работното место: хигиеничар 

Број на извршители: 3 
Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

основно/средно образование 
Потребно работно искуство во струката: 
со или без работно искуство 

Опис на работата на работното 
место: 

 

Работни цели: / 
Работни задачи и обврски: - Ги чисти и се грижи за одржување на хигиената во 

работните простории, дворот, приодите и кругот 
околу зградата на факултетот; 

- Се грижи за одржување на хигиената во санитарните 
јазли на зградата на факултетот 

- Откривање  на настанати штети и дефекти и 
навремено пријавување кај раководителот;  

- Се грижи за собните цвеќиња и цвеќињата засадени 
во дворот на зградата на Факултетот; 

- Помага за безбедноста и уредноста на зградата на 
Факултетот и канцелариите   

- Генерално чистење на зградата на Факултетот; 
- Врши и други работи кои произлегуваат од 

природата и карактерот на неговата работа по налог 
на деканот, продеканите или секретарот; 

Одговара пред: Раководителот на одделението 
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Реден број:  22 
Шифра: ОБН 04 01 А01 003 
Ниво: А1 
Назив и звање на работното место: ложач (ложач-ракувач на парни котли) 

Број на извршители:  
Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

основно/средно образование, КВ бравар, положен испит за 
механизирано ложење или уверение за ракувач и одржувач на 
централно греење. 

Потребно работно искуство во струката:  
со или без работно искуство 

Опис на работата на работното 
место: 

 

Работни цели: / 
Работни задачи и обврски: - Се грижи за навремено и редовно затоплување на 

работните простории на зградата на Факултетот, како 
и за исправност на апаратите за парно греење 

- прима пелети/гориво за греење ЕЛ масло и се 
задолжува со истото; 

- дава месечен писмен извештај за потрошено гориво 
за греење; 

- чистење и одржување на грејниот котел и оџакот; 
- навремено откривање на дефекти и нивно брзо 

отстранување; 
- ги чисти приодите и паркингот од снег; 
- ја наводнува и коси тревата, посадува и ги кастри 

дрвата и слично; 
- врши браварски работи; 
- врши и други работи кои произлегуваат од природата 

и карактерот на неговата работа по налог на деканот, 
продеканите или секретарот; 

Одговара пред: Раководителот на одделението  
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Реден број 23 
Шифра: ОБН 04 03 А01 001 
Ниво: А1 
Назив и звање на работното место: Возач 
Број на извршители:  
Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

Основно/средно образование 
Потребно работно искуство во струката: 
со/без работно искуство 

Дополнителни услови: Возачка дозвола од категориите „Б“ и „Д1“ 
Опис на работата на работното 
место: 

 

Работни цели:  
Работни задачи и обврски: - управува со службените возила на факултетот; 

- го одржува возилото; 
- врши ситни поправки на возилото; 
- се грижи за исправноста, навремено извршување на 
поправките на возилото и редовно ја одржува хигиената 
во возилото; 
- по налог на деканот врши превоз на вработените на 
факултетот; 
- поднесува месечен извештај за поминатите километри 
со возилото, за потрошеното гориво и потрошениот 
материјал; 
- ја добавува поштата; 
- ја разнесува испратената пошта; 
- се грижи за навремено доставување на поштата и 
нејзината сигурност; 
- ги чисти приодите и паркингот од снег; 
- ја наводнува и коси тревата, посадува и ги кастри 

дрвата и слично;  
- врши и други работи кои произлегуваат од природата и 

карактерот на неговата работа по налог на деканот, 
продеканите или секретарот; 

Одговара пред: Раководителот на одделението 
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ТАБЕЛА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ 

 
 
Ред. бр.    Шифра Звање              Број на извршители 

          Пополнети  Планирани 
                                                                              

 
 

6   ОБН 01 02 А02 оо1 Секретар                   1             0 
 

7  ОБН 01 02 Б04 оо5 Раководител на одд. за       1             0 
                                                            студентски прашања 
 
8  ОБН 01 02 В01 оо5 Советник за  
                                                           студентски прашања        3  0 

 
9  ОБН 01 02 В02 оо5 Виш соработник за   
                                                            студентски прашања         0  2 

 
10  ОБН 01 02 Г01 оо6 Администратор I/ самостоен 
     референт администратор        1  0 
 
11  ОБН 01 02 Б04 006   Раководител на одд. за ЕКТС      1  0 
 
12  ОБН 01 02 В01 004 Советник на настава и наука       0   1 
 
13  ОБН 01 02 Б04 009 Раководител на ИКТ          1  0 
 
14  ОБН 01 02 В01 009 Советник за ИКТ          0   1 
  
15  ОБН 01 02 В04 009  Помлад соработник во   
                 одд. за ИКТ          0  1 
 
 
16  ОБН 01 02 Б04 011 Раководител на одд. 
     за фин., сметков.и матер. работење         1   0 
 
17  ОБН 01 02 В04 013 Помлад соработник за 
      јавни набавки              0   1 
 
18  ОБН 01 02 Б04 002  Раководител на одд. за  
     човечки ресурси и општи работи    1            0 
 
19  ОБН 01 02 В01 008 Советник за библиотечно работење 1    0 
 
20  ОБН 01 02 В02 015   Виш соработник-управник    1     0 
 
21  ОБН 04 01 А01 002 Хигиеничар     3     0 
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22  ОБН 04 01 А01 003 Ложач (ложач-ракувачна парни котли) 0      1 
 
23  ОБН 04 03 А01 о01 Возач                      0      1 
 
 
 
IV. Преодни и завршни одредби 
 
                                                             Член 32 

 
Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за 

систематизација на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски 
системи – Битола бр. 02-388/2 од 30.06.2011 година. 

 
                                                   Член 33 

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

добиената согласност од Министерството за информатичко општество и 
администрација. 

Овој правилник ќе се објави во Билтенот на Универзитетот. 
                                                                                                                                                       
              
 
 

  
 
 

          

         
                                                                                                ДЕКАН                                                         
                                                                          Проф. д-р Пеце Митревски, с.р.  
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Врз основа на член 66 од Законот за високото образовнаие и  член 17 став 7 
од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.27/14, 199/14 и 27/2016), Деканатската управа на Факултетот за 
информатички и комуникациски технологии-Битола, на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ Битола, на ден 15.03.2016 година, донесе: 

 
ПРАВИЛНИК 

ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА 
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА                                      

ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ - 
БИТОЛА  

 
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ  

Член 1 
Со Правилникот за внатрешна организација (во понатамошниот текст: 

Правилник) на (Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Факултетот за 
информатички и комуникациски технологии-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 
Графичкиот приказ на внатрешната организација на Факултетот (органограм) 

е составен дел на овој Правилник.  
 
II. ОРГАНИЗАЦИСКИ ЕДИНИЦИ – СЛУЖБИ 
 

 Член 3 
За вршење на својата дејност, на Факултетот се основани следните 

организациски единици: 
1. наставно-научни организациски единици 
2. одделенија  

 
1. Наставно-научни организациски единици  

 
Член 4 

Заради остварување на својата високообразовна, научноистражувачка и 
применувачка односно апликативна дејност на Факултетот наставно-научни 
организациски единици се:  

1.1. Катедри:  
- Катедра за теоретски основи на информатиката и пресметковно 

инженерство, 
- Катедра за софтверско инженерство, 
- Катедра за комуникациски технологии, 
- Катедра за информациски системи, 
- Катедра за интелигентни системи и 
 

1.2.  Центар за трансфер на технологии 
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2. Одделенија  

         
                                                                 Член 5 

Заради непосредно извршување на нормативно–правни работи, управување 
со човечки ресурси, стручно-аналитички, комуникациски, оперативни, материјално-
финансиски,  стручно –административни работи, како и други функции, во 
организациската единица-стручната и административната служба, се формираат 
одделенија и тоа: 

2.1. Одделение за студентски прашања 
2.2. Одделение за ЕКТС  
2.3. Одделение за ИКТ 
2.4. Одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење 
2.5. Одделение за човечки ресурси и општи работи 
 

III. ДЕЛОКРУГ НА ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ ЕДИНИЦИ И СТРУЧНАТА И 
АДМИНИСТРАТИВНАТА СЛУЖБА 
 
                                                              Член 6 

 
НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИСКИ ЕДИНИЦИ ги опфаќаат работите 
и надлежностите кои се однесуваат на остварување на дејноста на  високото 
образование и научно-истражувачката дејност. 
1.1. Катедрите ги разгледуваат и усогласуваат студиските програми за прв и втор 
циклус, за предметите во состав на катедрата; даваат иницијатива за организирање 
индивидуална и колективна научна работа; ја унапредуваат и стимулираат наставно-
образовната, научно-истражувачката и апликативната работа и помагаат за 
организирано поврзување и соработка на своите членови со соодветни научни 
институции и организации; ги разгледуваат прашањата во врска со наставата и 
научната работа; утврдуваат предлог кандидат/кандидати за декан; предлагаат 
раководител на Катедрата; ѝ предлагаат на Деканатската управа формирање 
рецензентски комисии за избор на наставници и соработници; предлагаат студиски 
престој во земјата и странство; му предлагаат на Наставно-научниот совет и деканот 
испраќање наставници од Факултетот на различни симпозиуми, семинари и друго и 
вршат и други работи од надлежност на Катедрата, во согласност со овој Правилник. 

  
1.2. Центарот за трансфер на технологии е задолжен за изведување, организирање 
и поттикнување на научно-истражувачката, наставно-образовната и апликативната 
дејност, како и за пренесување на употребата на современите методи на работа, 
сознанијата и достигнувањата, во насока на проширување на материјалната основа 
на општеството и развивање на општествено-економските односи. 
2.1. СТРУЧНАТА И АДМИНИСТРАТИВНАТА СЛУЖБА, ги опфаќа работите и 
надлежностите кои се однесуваат на планско – аналитички работи, персонални 
работи, работи на книговодството, евиденција и статистика, јавните набавки, 
работите на подготвување и обработување на материјалите од правно - стручна 
природа, работите на компјутерската мрежа, на информацискиот и на библиотечниот 
систем, издавачката работа административните работи (примање и испраќање на 
поштата, деловен протокол, стенографски, дактилографски, архивски и слични 
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работи), општите работи, работите на чување на објектот, одржување и чување на 
просториите како и други работи што според својата природа спаѓаат во овие видови 
работи.  
 
2.1. Одделението за студентски прашања, врши упис на студенти придржувајќи се 
на условите пропишани со конкурсот за упис на студенти; води главна книга во која 
се евидентираат сите податоци на редовните и вонредните студенти; оформува досие 
за секој студент поодделно во кое ги подредува сите документи од уписот до 
дипломирањето; оформува матична книга во која ги евидентира генералиите на 
студентите и оценките за положените испити; води и други помошни регистри во 
кои евидентира податоци кои служат за пренос во главаната книга и картотеката; 
врши упис на семестарсо проверка на сите потребни поднесоци за упис; води 
картотека на студенти од уписот до дипломирањето; врши заверка на семестри со 
претходно проверување на документи како и проверка дали се собрани потребните 
потписи во индексот; врши одбележување на индексот и студентската легитимација 
на упис и заверка на семестарот односно годината, поднесените писмени трудови и 
слично; прима испитни пријави, ги распоредува по година и предмети и во 
определени термини за полагање на испити; ги средува испитните пријави и 
извештаите од страна на предметните наставници; врши книжење на испитните 
пријави во соодветни картони и ги внесува во досието на студентите; изготвува 
уверенија за бројот на положените испити и потврди за социјално осигурување, 
детски додаток, здравствена легитимација, за стипендии и кредити, прием во 
студентски дом и др., ја води книгата на дипломирани студенти; изготвува секаков 
вид на статистички податоци за потребите на Факултетот, државните органи и други 
лица; врши прием на студенти; врши и други работи кои произлегуваат од природата 
и карактерот на неговата работа и по налог на деканот, продеканите или секретарот; 
2.2. Одделението за ЕКТС, подготвува уверенија за положени испити; дава 
информации и совети за постапките и ги следи обврските на Факултетот во 
спроведување на принципите и механизмите на ЕКТС; го промовира ЕКТС во 
Факултетот и надвор од неа; дава подршка за практична имплементација на ЕКТС; 
ги информира студентите за ЕКТС и им помага во пополнувањето на ЕКТС фор-
муларите; ги изработува и дистрибуира уписните пријавни листови во соработка со 
координаторите на ЕКТС на студиските програми; остварува комуникација и 
соработка со координаторите на другите факултети, односно научни установи; врши 
пресметување на финансиските обврски на студентите, во зависност од освоените 
кредити и го утврдува напредувањето на студентите во студиските години; ги 
изготвува додатоците на дипломи на дипломираните студенти на прв, втор и трет 
циклус; подготвува компјутерска евиденција на редовни и вонредни студенти со 
освоени кредити и ја доставува до службата за студентски прашања; им помага на 
студентите при преминувањето од една во друга студиска програма;  спроведува 
целокупна техничка постапка по процедурата за издавање дипломи и дупликат 
дипломи на дипломираните студенти на додипломски и прв циклус, втор и трет 
студии и нивно евидентирање; врши техничка поддршка во делот на заверката на 
додаток на дипломите за додипломски и прв, втор и трет циклус студии доставени од 
Факултетот на Универзитетот и нивно евидентирање; врши административно 
технички поддршка во делот на подготовката на Предлог-Конкурси за запишување 
студенти во прва година на прв, втор и трет циклус студии и дополнувања на 
Конкурсите; врши електронска дистрибуција и ажурирање на распоредите за настава 
и вежби, распоредите за колоквиуими и испити и на академскиот календар и се 
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грижи за нивно поставување на огласните табли; помага во изработката и 
документацијата на научно-истражувачки проекти; подготвува статистичко-
табеларни извештаи за пријавени и запишани студенти во текот на уписните рокови 
и врши нивно архивирање и дистрибуција; спроведува техничка постапка по 
процедурата за издавање на пофалници за најдобро дипломираните студенти; врши 
административно технички поддршка во делот на студиските програми за прв, втор 
и трет циклус студии; остварува комуникација (директна, писмена, електронска) со 
вработените задолжени за прв, втор и трет циклус студии во одделението за 
студентски прашања во врска со непречената реализација на работните задачи и 
обврски; собира податоци за студентите, наставно-научниот, соработничкиот и 
административниот кадар на факултетот и врши нивна обработка, архивирање и 
дистрибуција; учествува во подготовката на годишните извештаи за наставно-
образовната дејност на факултетот  во својот делокруг на работа и врши и други 
работи кои произлегуваат од природата и карактерот на неговата работа и по налог 
на деканот, продеканите или секретарот. 
 
2.3. Одделението за ИКТ врши одржување и унапредување на компјутерскиот, 
оперативниот и мрежниот систем на институцијата во целост, врши и други работни 
задачи кои произлегуваат од делокругот на работата; врши сервисирање и 
монтирање на хардверскиот (физички) дел на компјутерските единици (системи); 
врши поправка на неисправни елементи од компјутерската единица или замена со 
нови; врши инсталација на софтвер; врши надградба на компјутерски единици; врши 
монтирање на компјутерски единици по објекти во Факултетот; врши справување и 
отстранување на софтверски проблеми; врши креирање на интернет конекции и 
овозможување на интернет пристап; врши отстранување на вируси и ажурирање на 
антивирусни програми; врши отстранување на разни софтверски проблеми во 
компјутерските единици; врши техничка компјутерска и аудио-визуелна поддршка 
во факултетот; врши техничка подготовка за презентации и разни свечености 
(монтирање на потребна аудио и видео опрема); врши фотографирање, снимање, 
изработка и преснимување на видео материјали за потребите на Факултетот; врши 
компјутерско дизајнирање и подготовка на брошури, монографии и др; ги ажурира 
содржините на веб страницата и iКnow системот; врши и други работи кои 
произлегуваат од природата и карактерот на неговата работа и по налог на деканот, 
продеканите или секретарот; 
2.4. Одделението за финансиско, сметководствено и материјално работење се 
грижи за обезбедување усогласеност на документацијата со законските и 
подзаконските прописи и сметководствените стандарди и политики и за 
спроведување на одлуките на органите на Факултетот кои се однесуваат на 
делокругот на работата на одделението; се грижи за обезбедување точна, вистинита, 
навремена и ажурна евиденција на промените во деловните книги; подготвување на 
завршна  сметка за Факултетот  и  други извештаи од областа на финансиското 
работење и нивно доставување  до надлежните органи; подготвувањето на 
Буџетската пресметка и  Финансискиот план на Факултетот (месечен, квартален и 
годишен) , и следењето на неговото извршување; обезбедување точна, вистинита, 
навремена и ажурна евиденција на промените во деловните книги; управување, 
следење и контрола на состојбата и движењето на средствата и изворите на 
средствата, приходите и расходите на Универзитетот; изготвува предлог – план за 
работа на Одделението и изготвува извештаи за спроведување на програмата за 
работа на Одделението; изготвува предлози и дава иницијативи за решавање на 
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одделни прашања и проблеми од делокруг на одделението; се грижи за 
спроведување на годишен попис на основните средства и ситниот инвентар на 
Факултетот; изготвува платни списоци, води лични картони за вработените, 
пополнува налози и чекови; води дневник за благајната; води евиденција за 
приходите од научно-истражувачки и апликативни проекти; соработува со другите 
раководни административни службеници од институцијата и со раководни 
службеници на соодветно ниво од други органи, за прашања од делокруг на 
одделението; ја спроведува целокупната постапка за јавни набавки и сѐ она што е 
поврзано со Законот за јавните набавки; врши и други работи кои произлегуваат од 
природата и карактерот на неговата работа и по налог на деканот, продеканите или 
секретарот. 
 
2.5. Одделението за човечки ресурси и општи работи врши координирање на 
вработените, обработка на потребна документација поврзана со човечките ресурси, 
врши работи во врска со канцелариското работење на Факултетот, административно-
техничко обработување, врши работи во врска со архивското работење на 
Факултетот, води основна евиденција на документите (деловодник) и помошни 
книги за евиденција на документите; ги користи и ги чува печатите и штембилите, 
согласно посебно овластување на Деканот на Факултетот; адресира, ковертира и 
подготвува материјали за доставување; води деловоден протокол за листа на 
категории на архивска граѓа од регистраторскиот материјал; ја прима и ја припрема 
поштата за експедирање со претходно заведување во деловодниот протокол; ги води 
персоналните досиеа на вработените; издава бланко патни налози и води евиденција 
за нив; се грижи за прием на странки кај деканот;   ги спроведува постапките за 
техничка и компјутерска обработка на библиотечниот материјал и негова евиденција 
согласно важечките библиотечни стандарди; се грижи за уредно архивирање на 
досиеата на дипломираните и испишаните студенти на прв, втор и трет циклус 
студии; врши копирање на материјали и дистрибуција на испитни тетратки и 
пријави; ги следи и ги применува правилата и прописите од делокругот на работата 
на Одделението; подготвува одбранети магистерски и докторски трудови за испра-
ќање во НУБ; подготвува материјали во врска со предлог – планот за работата на 
Одделението и за изготвување извештаи за спроведувањето на програмата за работа 
на Одделението; се грижи за исправноста на имотот на Факултетот; одржување на 
зградата на Факултетот со сите нејзини инсталации и целокупниот инвентар; за 
функционалната исправност на противпожарните апарати; за поправки на 
инвентарот и изработка на мебел за потребите на Факултетот; подигнува 
секојдневно пошта и поштенски пратки;  носи секојдневно во трезорската 
канцеларија, носи налози, зема изводи и внесува дневни износи на пари; разнесува 
разни материјали; снабдува со канцелариски материјал и ситен инвентар; се грижи за 
затоплување на Факултетот во зимскиот период; се грижи за исправноста и 
чистотата на котларницата; за чистење и  одржување на хигиената во работните 
простории, дворот, приодите и кругот околу зградата на Факултетот; за одржување 
на хигиената во санитарните јазли на зградата на факултетот; за откривање  на 
настанати штети и дефекти и навремено пријавување кај раководителот; се грижи за 
собните цвеќиња и цвеќињата засадени во дворот на зградата на Факултетот; помага 
за безбедноста и уредноста на зградата на Факултетот и канцелариите; генерално 
чистење на зградата на Факултетот; навремено и редовно затоплување на работните 
простории на зградата на Факултетот, како и за исправност на апаратите за парно  
греење; примање  гориво за греење, пелети и ЕЛ масло и се  задолжува со  истото; 
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поднесува месечен писмен извештај за потрошено гориво за греење; за чистење и 
одржување на грејниот котел и оџакот; за навремено откривање на дефекти и нивно 
брзо отстранување; за чистење на  приодите и паркингот од снег; за наводнување и 
косење на тревата, садење и кастрење на дрвата и слично; за вршење браварски 
работи; врши и други работи кои произлегуваат од природата и карактерот на 
неговата работа и по налог на деканот, продеканите или секретарот. 
 
 
IV. НАЧИН И ФОРМИ НА РАКОВОДЕЊЕ НА ФАКУЛТЕТОТ 

Органи на Факултетот 
Член 7 

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 Статутот на Универзитетот и 
Правилникот за внатрешните односи и работењето на Факултетот. 

Факултетот има три продекани, кои му помагаат на Деканот во вршење на 
неговата работа: 

- Продекан за настава и студентски прашања; 
- Продекан за наука и меѓународна соработка; 
- Продекан за финансии и соработка со стопанството. 
 
Деканатската управа е орган на управување на Факултетот. 

Член 8  
Составот надлежностите и начинот на работа на Наставно-научниот совет и 

Деканатската управа се уредуваат со Закон, Статутот на Универзитетот 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 9 

 Со организациската единица Катедри и Центарот, раководи Раководител. 
 Раководителот се избира од редот на наставниците од организациската 
единица. 
 Постапката за избор, мандатот и правата и обврските на Раководителите се 
уредуваат со Правилникот за внатрешните односи и работењето на Факултетот. 

Член 10 
Раководителите на Катедрите и Центарот за трансфер на технологии 
Раководителите на Катедрите и Центарот: се грижат за присуството на работа 

и исполнувањето на работните обврски на наставниците и соработниците по 
наставните дисциплини што припаѓаат на соодветната Катедра; се грижи 
наставниците да ги вршат своите обврски што произлегуваат од програмата и 
заклучоците на Катедрата; изготвува план за работа и годишен извештај за работа на 
Катедрата; се грижи за покриеноста со литература на наставните дисциплини од 
Катедрата и покренува и други прашања што се од интерес за работата на 
соодветната Катедра. 
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Раководење со стручната и административната служба 
 

Член 11 
 

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 12 
 

Секретарот на Факултетот:  
- раководи со вработените во Стручната и административна служба; 
- учествува во подготовка и обработување на материјалите за седниците на органите 
и телата на Факултетот, како и во подготвување на одлуките и општите акти што ги 
донесуваат овие органи и тела; 
- по овластување на деканот  го застапува Факултетот во правни работи, во 
согласност  со законските прописи; 
- укажува на надлежните органи и одговорните лица за потребата од исполнување и 
извршување на обврските на Факултетот во соработка на Факултетот со соодветните 
државни органи и тела, надлежни за работите на образованието и науката; 
- грижа за уредноста и ажурноста во работата по предметите и подготвувањето на 
други материјали и за таа цел свикува и раководи со работните состаноци на 
стручната служба. 
- следење и примена на позитивните законски прописи во работењето на 
Факултетот; 
- подготвување на  предлози и пречистени текстови на нормативните акти на 
Факултетот и усогласување со позитивните законски прописи; 
-подготвување на договори за граѓанско правни односи и други видови на договори; 
- изготвување на одлуки што ги донесува деканот и управните органи; 
- изготвување на  одлуки и решенија од областа на работните односи; 
- по потреба учествува на седниците на управните органи на Факултетот; 
- следење и грижа за навремено извршување на одлуките и заклучоците на органите 
на управување, стручните органи и тела, како и нивните помошни тела; 
- грижа за уредноста и ажурноста на работата по предметите;  
- грижа за исполнување и извршување на обврските на Факултетот во соработка на 
Факултетот со соодветните државни органи и тела, надлежни за работите на 
образованието и науката; 
- потпишување на  акти за студентите, како на пример уверенија и сл.; 
- водење на евиденција на вработените преку оформување на досие и матична книга; 
- подготвување и извршување на работни задачи во врска со превенција и 
справување со кризна состојба согласно со законот за управување со кризи; 
- врши пријавување-одјавување на вработени во Агенција за вработување; 
- врши и други работи по налог на деканот на Факултетот.  
  
  Член 13 
 Со организациската единица - одделение, раководи раководител на 
одделението. 
Раководителот на одделението: 
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- 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. 

 
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 14 
 Поблиски одредби за внатрешната организација на Факултетот се утврдуваат 
со Правилникот за внатрешните односи и работењето на Факултетот. 
 

Член 15 
Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува 

по добиена согласност од Министерство за информатичко општество и 
администрација. 

Овој Правилник ќе се објави во Билтен на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола. 

 
 

  
  Д е к а н  
 

                                                                                              
Проф. д-р ПецеМитревски, 
с.р. 
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Факултет за информатички и комуникациски технологии - Битола 
 

Декан 

Секретар 

Наставно-научни 
организациони единици 

Катедра за теоретски 
основи на информатиката и 
пресметковно инженерство 

Катедра за софтверско 
инженерство 

Катедра за комуникациски 
технологии 

Катедра за информациски 
системи 

Катедра за интелигентни 
системи 

Центар за трансфер на 
технологии 

Стручна и административна 
служба 

Наставно-научен совет 

Органи на факултетот 

Деканатска управа 

Продекан за настава и 
студентски прашања 

Продекан за наука и 
меѓународна соработка 

Продекан за финансии и 
соработка со 
стопанството 

Одделение за студентски 
прашања 

Одделение за ЕКТС 

Одделение за ИКТ 

Одделение за финансиско, 
сметководствено и 
материјално работење 

Одделение за човечки 
ресурси и општи работи 

 



244 
 

До 
Наставно-научниот совет  

на  Педагошкиот факултет – Битола 
 
 

Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет – Битола на својата редовна 
седница одржана на  13.01.2017 година донесе Одлука за формирање Комисија за 
оценка на докторски труд на тема Анализа на морфолошката продуктивност  на 
моделите за образување сложенки во англискиот јазик како странски јазик  и 
нивните методски импликации. Со одлуката бр. 02-28/4 година за членови на 
Комисијата се избрани: проф. д-р Ирина Петровска, проф.д-р Викторија Петковска,  
проф. д-р Виолета Јанушева, проф. д-р Иван Додовски, и проф. Д-р Даниела 
Андоновска Трајковска. 
  
 
Врз основа на опстојното разгледување на предложената докторска дисертација 
имаме чест до Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет да го доставиме 
следниот 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

за оценка на докторската дисертација на тема: тема Анализа на морфолошката 
продуктивност  на моделите за образување сложенки во англискиот јазик како 
странски јазик  и нивните методски импликации изработена од м-р Јета Рушиди.  
  
Докторската дисертација на тема:  Анализа на морфолошката продуктивност  на 
моделите за образување сложенки во англискиот јазик како странски јазик  и 
нивните методски импликации ја анализира морфолошката продуктивност на 
моделите за образување сложенки во англискиот јазик како странски јазик во однос 
на најпродуктивните и најмалку продуктивните модели на образување. Кандидатот, 
истражувањето го спроведува  врз основа на добиен  писмен корпус составен од 
шеесетилјадииседумдесетитри зборови на англиски јазик од страна на 
седумдесетипет  студенти кои се запишани на додипломски студии на Правниот 
факултет на УЈИЕ. Квантитативната мерка која е кандидатот ја применува а за 
евалуација на продуктивноста на моделите за образување сложенки е хапакс 
легоменон (hapax legomenon) [P = n1 / N]. Врз основа на  истражувањето, се 
наведуваат и методските импликации во  изучувањето и совладувањето на 
сложените зборови во наставата по англиски јазик. Компаративна анализа  е 
применета при интерпретацијата на сложенките (именски, глаголски, придавски и 
прилошки) самостојно и во контекст  од страна на студентите на кои англискиот 
јазик им е странски јазик. 
 
Во овој докторски труд  станува збор за  еден од аспектите на образување  сложени 
зборови, имено, се елаборира прашањето за продуктивноста, која како појава носи 
исклучителна важност во овој процес. Покрај тоа, се спроведува квантитативна и 
квалитативна анализа на морфолошката продуктивност во процесот на  пишување од 
страна  на студентите на кои англискиот  јазик им е странски јазик. Кандидатот М-р 
Јета Рушиди, врз основа на анализата на корпусот, успешно покажува дека 
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морфолошката продуктивност на образувањето сложени зборови  во англискиот 
јазик се зголемува кај студентите кои подобро го владеат англискиот јазик.  
 
Заради новите иновации и промени, секој јазик има потреба од нови зборови, кои 
може  да се сложени, заемки, деривациски или образувани зборови на друг начин - 
затоа што за именување на нови нешта постои потреба од нови зборови. Тоа е чест 
случај кај говорителот, кој за непосредна комуникација за одредени факти или идеи, 
користи некои зборови на начин на кој никогаш не биле користени претходно. 
Клучниот збор тука е примена. Ако еден нов збор се користи од многу говорители на 
јазикот, тој најверојатно ќе опстане и истиот збор еден ден станува секојдневен збор 
и влегува во речникот на еден јазик.  
 
Кандидатот М-р Јета Рушиди пред сè,  се осврнува на дефинирање на основните 
поими во докторскиот  труд. Повикувајќи се на ремномирани имиња во полето на  
применетата лингвистика, кандидатот посочува на фактот дека  во последните 
векови многу сложени зборови се појавиле во јазичната заедница. Под терминот 
образување сложени зборови во докторскиот труд, кандидатот  подразбира процес 
во кој две или повеќе лексеми се комбинираат во еден нов збор. Исто така, се 
дефинира и поимот сложен збор, кој подразбира  збор формиран со спојување на два 
или повеќе зборови, од кои секој може да се користи одделно. 
 
Терминот „зборообразување“ нема универзално прифатена употреба. 
Зборообразувањето понекогаш се определува како процес поврзан со менување на 
формата на зборот, на пример, афиксацијата, што, всушност, е предмет на 
морфологијата. Во поширока смисла, со зборообразувањето се опфатени процесите 
на создавање нови лексички единици. Зборообразувањето е тесно поврзано со 
морфологијата и лексикологијата. Традиционално тоа се вклучува во граматиката, 
т.е. во морфологијата, зашто и на морфологијата и на зборообразувањето (особено 
ако станува збор за морфолошкиот начин на зборообразување) им е заедничко тоа 
што ја проучуваат структурата на зборовите. Кандидатот м-р Јета Рушиди ја 
леаборира суштествената  разлика во третирањето на морфолошката и на 
зборообразувачката структура на зборот. На морфолошки план,  се проучуваат 
зборовите како дадени лексички единици во однос на нивната морфемска структура 
воопшто, т.е. нивната сегментација (деливост) на најмали семантички (значенски) 
елементи. Зборообразувањето, пак, ја проучува структурата на зборовите од аспект 
на нивното образување во релација со зборовите од кои се образувани, ги открива 
нивните зборообразувачки значења и средствата за нивното изразување. Поради тоа, 
смета кандидатот, зборообразувањето ги надминува рамките на морфологијата и ги 
опфаќа и безафиксните (неморфолошките) начини на зборообразување.  
 
Во живиот процес на зборообразување,  зборовите, образувани според различните 
начини на зборообразување, ја пополнуваат лексиката како нови лексички единици и 
стануваат предмет на проучување на лексикологијата.  Кандидатот понатаму  го 
дефинира местото на зборообразувањето во полето на применетата лингвистика. 
Така, зборообразувањето, значи, зазема меѓно место меѓу морфологијата и 
лексикологијата, поради што во поновите проучувања на јазикот се изделува како 
посебна лингвистичка дисциплина Проучувањето, како и описот на 
зборообразувачки мотивираните зборови во еден јазик, т.е. на зборовите што се по 
форма и по содржина обусловени од останатите истокоренски зборови што постојат 
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во јазикот, претставуваат предмет на проучување на зборообразувањето како научна 
дисциплина. Зборообразувањето претставува жив процес преку кој се образуваат 
нови зборови во јазикот, а зборообразувањето како дел од науката за јазикот за цел 
го има проучувањето на тој процес на образување и на збогатување на јазикот.  
 
Во тој контекст од посебно значење се неколку моменти кои се потенцираат во 
докторската дисертација: 

 
1. Непосреден предмет на проучување на зборообразувањето е зборот, но за 

разлика од граматиката, која ги проучува морфолошките карактеристики 
на зборот и неговите синтаксички функции, зборообразувањето ја 
проучува структурата на зборот во сооднос со друг, сроден збор со кој се 
наоѓа во однос на мотивација.  
 

2. Зборообразувачката мотивација претставува однос најчесто меѓу два 
истокоренски збора, при што едниот, мотивираниот, новообразуваниот се 
доведува во релација со другиот, мотивирачкиот, основниот (учи > 
учител). 
 

3. Според тоа какви промени се извршени, какви зборообразувачки постапки 
или средства се исползувани при образувањето  на еден збор од друг, се 
изделуваат четири основни начини на зборообразување: лексичко-
семантички, лексичко-синтаксички, морфолошко-синтаксички и 
морфолошки (афиксен) начин. Лексичко-семантичкиот начин на 
зборообразување (или семантичко образување) претставува промена на 
основната семантика на зборот, т.е. развивање ново значење во постојниот 
гласовен комплекс (зборот на оваа зборовна форма, т.е. ,мала градинка‘). 
Лексичко-синтаксичкиот начин на зборообразување (или срастување) 
претставува непосредно образување на сложени зборови од зборовни 
состави.  

 
4. Ззборообразувањето се дели на две главни групи, според Бауер, Кврк и 

др., (Bauer, 1983; Quirk et al, 1985). Првата група опфаќа афиксирање 
(деривација), образување сложенки и конверзија, кои се сметаат за 
предвидливи форми, додека втората група опфаќа формации кои Бауер 
(1983) ги нарекува непредвидливи, како што се кратење на зборовите, 
поврзување на зборовите, акроними итн.  

 
Целта на докторскиот труд е да се даде одговор на прашањето кои се 
најпродуктивните модели на сложенки во анализираниот корпус, (стручен/правен 
англиски јазик), а со тоа да се посочат и методските импликации кои произлегуваат 
од спроведеното истражување. Нагласуваме дека крајна цел на докторската 
дисертација е придонес кон подобрување на начинот при поучување и изучување на 
сложенките во англискиот јазик, како и на  моделите за нивно образување, 
почнувајќи од дизајнирањето на курикулумите и силабусите до стратегиите кои се 
аплицираат во училницата и надвор од неа. 
 
Подетално докторскиот труд ги содржи следните делови: 
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Првиот дел од емпириското истражување има за цел да ја анализира морфолошката 
продуктивност на моделите за образување сложенки во англискиот јазик како 
странски јазик преку следниве прашања: 

 
1) Kои сложенки (именски, глаголски, придавски и прилошки) се 

најпродуктивни во писмената форма на англискиот јазик на студенти кои 
се запишани на додипломски студии на Правниот факултет на УЈИЕ?  

 
2) Kои сложенки (именски, глаголски, придавски и прилошки) се најмалку 

продуктивни во писмената форма на англискиот јазик на студенти кои се 
запишани на додипломски студии на Правниот факултет на УЈИЕ?  

 
Вториот дел од емпириското истражување се однесува на методските импликации во 
наставата и на совладувањето на сложените зборови (лексика) во наставата по 
англиски јазик преку следниве прашања: 

 
3)  Kако студентите (на кои англискиот им е странски јазик) ги 

интерпретираат сложенките (именски, глаголски, придавски и прилошки) 
надвор од контекст (англискиот јазик од областа на правото/ стручен 
англиски јазик)? 

 
4) Како студентите (на кои англискиот им е странски јазик) ги 

интерпретираат сложенките (именски, глаголски, придавски и прилошки) 
во контекст (англискиот јазик од областа на правото/стручен англиски 
јазик)? 

 
5) Кои се гледиштата на професорите кон техниките за изучување на 

вокабулар во процесот на поучување за сложенки кај студенти на 
англиски како странски јазик? 

 
 
Теоретскиот дел, методолошката поставеност и резултатите од реализираното 
истражување во оваа докторска дисертација се во насока да дадат одговор на овие 
сериозни прашања со кои се занимава современата наука за јазикот. 
 
Научниот и стручен придонес на истражувањето е е значаен и забележлив. Тој се 
однесува, пред сè, на збогатување на наставните методи и техники за поучување во 
наставата по англиски јазик, особено имајќи ги во вид анализираните модели на 
продукктивност кај сложенките во англискиот јазик. Трудот, исто така, врз основа на 
емпириското истражување, покажува дека најпродуктивните сложенки во 
анализираниот корпус (стручен/правен англиски јазик) се придавските сложенки, а 
најмалку продуктивни во анализираниот корпус се именските сложенки. Придонесот 
се согледува и во предложените мерки за подобрување на начинот при поучување и 
изучување на сложенките во англискиот јазик  и на моделите за нивно образување. 
Тоа наложува дизајнирање на иновативни силабуси, курикулуми па се до поопсежни 
стратегии кои би се примениле во училницата и надвор од неа. 
 
Кандидатот М-р Јета Рушиди вложила сериозен научен напор со доследна и 
издржана аргументација да одговори не само на наведените туку и на други бројни 
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прашања на кои наидува методичката и поучувачката практика, а воедно и да 
детектира нови прашања и дилеми кои ќе претставуваат нов научен истражувачки 
предизвик.  
 
 
Глобална структура на докторската дисертација 
  
Докторската дисертација со наслов: тема Анализа на морфолошката 
продуктивност  на моделите за образување сложенки во англискиот јазик како 
странски јазик  и нивните методски импликации.е со обем од тристаидве 
станици. компјутерски обликуван текст, прилози од имплементираните инструменти 
и алатки во емпириската фаза, преглед од стотриесетипет библиографски единици 
како релевантни извори од домашни и странски автори. Глобалната структура на 
докторската дисертација се состои од неколку дела кои се функционално поврзани и 
претставуваат една конзистентна целина.  
 
Композициската структура  на докторската дисертација се состои од пет делови и 
заклучок. Во првиот дел се претставени основните поими и дефиниции за 
зборообразувањето во англискиот јазик,  и се врши општ преглед на образувањето 
сложенки во англискиот јазик. Исто така, во овој дел се  елаборира 
зборообразувањето како гранка (branch) на  лексикологијата и лингвистиката и 
статусот на зборообразувањето во наставата и учењето на англискиот како странски 
јазик. На крајот од овој дел кандидатот ги дискутира педагошките и методските 
импликацции на зборообразувањето во наставата и учењето на англискиот како 
странски јазик.  
 
Во вториот  дел  кандидатот ги претставува  карактеристиките на сложените зборови 
во англискиот јазик, а се анализира и нивната морфолошка продуктивност која, 
всушност е предмет на истражување на овој докторски труд. Во делот каде 
кандидатот М-р Јета Рушиди понудува  преглед на можните и  постојните модели на 
образување сложенки во англискиот јазик. Во овој дел се претставува начинот на 
препознавање сложенки и се дискутира попродлабочено за структурата на 
сложенките, односно за поимот глава на сложенката.  Кандидатот успешно се 
осрвнува и на двете различни гледишта во однос на тоа дали формирањето сложенки 
припаѓа во  полето на морфологијата  или синтаксата.  
 
Во третиот дел од докторската дисертација се опишува морфолошката 
продуктивност во англискиот јазик. Првично, се дискутираат теоретските основи за 
морфолошката продуктивност, како што се мерењето на продуктивноста и 
квалитативните и квантитативните аспекти. Потоа, се опишуваат основните методи 
за мерење на продуктивноста, како што се пристапите базирани на речник, на  
корпус и на  тестови.  
 
Четвртитот дел ја претставува основната методолошка рамка на спроведеното 
истражување и ги интерпретира резултатите добиени од истражувањето.  
 
Петтиот дел ги претставува методските импликации во наставата по англиски јазик 
кои произлегуваат од спроведеното  истражување, односно укажува на активностите  
што професорите по англиски јазик треба да го спроведат  за подобрување и 
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унапредување на наставата по англиски јазик. Методските импликации кои 
произлегуваат од спроведеното истражување покажуваат дека се има потреба од 
подобрување на начинот при поучување и изучување на сложенките и на моделите 
за нивно образување, почнувајќи од дизајнирањето на курикулумите и силабусите, 
до стратегиите кои се применуваат  во училницата и надвор од неа.    
 
Шестиот дел ги претставува заклучоците кои произлегуваат од интерпретацијата на 
добиените резултати од спроведеното истраживање, како и препораките кои 
кандидатот   
М-р  Јета Рушиди  ги понудува  за понатамошно истражување и практична примена 
на добиените резултати од спроведеното истражување во наставниот процес. 
  
Докторската дисертација со наслов тема Анализа на морфолошката 
продуктивност  на моделите за образување сложенки во англискиот јазик како 
странски јазик  и нивните методски импликации. претставува сериозен научен 
труд, чијшто предмет на анализа отвара перспектива за понатамошно истражување 
во полето на морфосинтаксата и лексикологијата, бидејќи познавањето на правилата 
за зборообразувањето е еден од најефикасните начини за проширување на еден 
речник, а има и голема важност во определувањето на значењето на зборовите, 
секако  следејќи ги методите на анализа што се користат, како што се: селективен, 
морфолошки, синтаксички и компаративен (различни методи на превод). 
 
Кандидатот м-р Јета Рушиди  не го изостава суштинскиот придонес  на добиените 
резултати од спроведеното истражување: методските импликации кои произлегуваат  
од спроведеното истражување покажуваат дека  се налага потреба од подобрување 
на начинот при изучувањето  и поучувањето  на сложенките  во англискиот јазик  
како и на и моделите за нивно образување, почнувајќи од дизајнирањето на 
курикулумите и силабусите до стратегиите кои се применуваат во училницата и 
надвор од неа.  
 
Основниот принцип на учењето и поучувањето на странските јазици е да се 
усовршат јазичните вештини и способности на оние кои го изучуваат тој јазик. Тоа 
особено се постигнува, според кандидатот М-р Јета Рушиди, ако  учениците станат 
активни учесници во наставата по странски јазик. Тие треба да дадат  значаен 
придонес во планирањето на наставната програма и иновативните наставни методи и 
материјали, со цел да се излезе во пресрет на нивните потреби и интереси како 
„клиенти“ на образовните институции. Со цел ефективно и разбирливо да се 
реализираат процесите на учење и поучување на вокабуларот и образувањето 
сложенки, сите ученици треба да учествуваат во предвидените наставни активности. 
Наставниците треба да ги согледаат потребите и интересите на учениците пред да 
пристапат кон планирање и избирање на наставната програма, методите и 
материјалите, со цел исполнување на целите на наставата. 
 
Докторската дисертација со наслов тема Анализа на морфолошката 
продуктивност  на моделите за образување сложенки во англискиот јазик како 
странски јазик  и нивните методски импликации.поднесена од м-р Јета Рушиди 
претставува издржан научен труд во кој  се нагалсува важноста на предметот на 
истражувањето која  отвара перспектива за понатамошно истражување на ова поле.  
Исто така, предметот на истражувањето на оваа докторска дисертација  има голема 
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важност во определувањето на значењето на зборовите, следејќи ги методите на 
истражување што се користат. Кандидатот М-р Јета Рушиди  смета дека   оваа 
појава треба  да се стандардизира, т.е. да и се отстапи место во лингвистичката 
наука,  бидејќи зборообразување од ваков вид го збогатува речникот на англискиот 
јазик.  
 
Заклучок и предлог 
 
Концепциската поставеност, актуелноста на проблемот на истражување, глобалната 
структура на докторската дисертација, применетата методологија на истражувањето, 
анализата и интерпретацијата на добиените резултати како и оригиналните предлози 
и решенија  со развојна компонента упатуваат на тоа дека оваа докторска 
дисертација може да даде  значаен придонес во теоретското осветлување и 
практичната примена на современи приоди во развојот на  нови пристапи во 
изучувањето и усвојувањето  на вокабуларот на странскиот јазик. 
 
Комисијата во наведениот состав со особено задоволство на Наставно-научниот 
совет на Педагошкиот факултет во Битола му предлага да го прифати 
Извештајот за докторската дисертација под наслов: тема Анализа на 
морфолошката продуктивност  на моделите за образување сложенки во 
англискиот јазик како странски јазик  и нивните методски импликации. 
поднесена од м-р Јета Рушиди  и да одобри нејзина јавна усна одбрана.  
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