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Врз основа на член 110, став 1, точка 13 од Законот за високото образование (Службен
весник на Република Македонија бр. 82/2018), Наставно – научниот совет на Факултетот за
информатички и комуникациски технологии - Битола на седницата одржана на 27.05.2020
година, го донесе следниов:
ПРАВИЛНИК
ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА
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 Статутот на Факултетот и Законот за високото
образование.
Член 2
Вработени на факултетот се:
1. лица избрани во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички
звања, кои вршат високообразовна дејност (во понатамошниот текст: наставен кадар) и
2. лица вработени во стручната и административната служба и помошно-техничките лица
- ненаставен кадар.
Правата, обврските и одговорностите на наставниот кадар се уредуваат со Законот за
високото образование, актите на Универзитетот „Св. Климент Охридски”- Битола и на
Факултетот и општите прописи за работните односи.
Правата, обврските и одговорностите на ненаставниот кадар се уредуваат со одредбите
од Законот за вработените во јавниот сектор, актите на Универзитетот „Св. Климент
Охридски”- Битола и на Факултетот и општите прописи за работни односи.
Член 3
Графичкиот приказ на внатрешната организација на Факултетот (органограм) е составен
дел на овој Правилник.
II. ОРГАНИЗАЦИСКИ ЕДИНИЦИ – СЛУЖБИ
Член 4
Вработени на факултетот се:
- лица избрани во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и
соработнички звања, кои вршат високообразовна дејност (во понатамошниот текст:
наставен кадар) и
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-

лица вработени во стручната и административната служба и помошно-техничките
лица - ненаставен кадар.

За вршење на својата дејност, на Факултетот за наставниот кадар се основани наставнонаучни организациски единици, додека пак за ненаставниот кадар се основани одделенија.
1. Наставно-научни организациски единици
Член 5
Заради остварување на својата високообразовна, научноистражувачка и применувачка
односно апликативна дејност на Факултетот наставно-научни организациски единици се:
1.1. Катедри:
- Катедра за пресметковно инженерство и мрежи (Computational Engineering
and Networks)
- Катедра за софтверско инженерство и информациски системи (Software
Engineering and Information Systems)
- Катедра за интелегентни системи, моделирање и симулации (Intelligent
Systems, Modeling and Simulation)
1.2. Центар за претприемништво и бизнис
2. Одделенија
Член 6
Заради непосредно извршување на нормативно–правни работи, управување со човечки
ресурси, стручно-аналитички, комуникациски, оперативни, материјално-финансиски, стручно
–административни работи, како и други функции, на ненаставниот кадар, се формираат
одделенија и тоа:
2.1.Одделение за студентски прашања
2.2. Одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење
2.3. Одделение за општи и правни работи
III. ДЕЛОКРУГ НА ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ ЕДИНИЦИ
Член 7
1. 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, втор и трет циклус, за
предметите во состав на катедрата; ја разгледуваат и ја предлагаат до Деканатската управа
ангажираноста на наставниците и соработниците во состав на катедрата; даваат иницијативи за
организирање индивидуална и колективна научна работа; ја унапредуваат и стимулираат наставнообразовната, научно-истражувачката и применувачката 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; и предлагаат на Деканатската управа формирање
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рецензентски комисии за избор на наставници и соработници од делокругот на катедрата; вршат други
работи утврдени со овој Статут и со другите акти на Факултетот;
1.2. Центарот за претприемништво и бизнис ги разгледува и усогласува студиските програми за прв,
втор и трет циклус, за предметите во состав на центарот; ја разгледува и ја предлага до Деканатската
управа ангажираноста на наставниците и соработниците во состав на центарот; дава иницијативи за
организирање индивидуална и колективна научна работа; ја унапредува и стимулира наставнообразовната, научно-истражувачката и применувачката работа и помага за организирано поврзување и
соработка на своите членови со соодветни научни институции и организации; ги разгледува прашањата
во врска со наставата и научната работа; и предлага на Деканатската управа формирање рецензентски
комисии за избор на наставници и соработници од делокругот на центарот; врши други работи
утврдени со овој Статут и со другите акти на Факултетот;

2.1. СТРУЧНАТА И АДМИНИСТРАТИВНАТА СЛУЖБА И ПОМОШНОТЕХНИЧКИОТ ПЕРСОНАЛ - НЕНАСТАВНИОТ КАДАР ги извршува 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
и други работи што според својата природа спаѓаат во овие видови работи.
Во рамките на ненаставниот кадар спаѓа и помошно-техничкиот кадар кој ги изврѓува работите
и надлежностите кои се однесуваат на: (примање и испраќање на поштата, деловен протокол,
стенографски, дактилографски, архивски и слични 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.
2.2 Одделението за студентски прашања, дава информации и совети и ги следи и се грижи за
правилно спроведување на постапките за запишување студенти, формирањето, водењето и
чувањето на досиејата на студентите и водењето на електронските досиеја на студентите; ги
следи и ги применува правилата за студирање и другите прописи кои се однесуваат на
делокругот на работата на Одделението и укажува за нивна примена; ги спроведува одлуките
на органите на Факултетот кои се однесуваат на делокругот на работа на
Одделението;изработува уверенија и додаток на диплома за студенти кои дипломирале на прв,
втор и трет циклус студии;води матична книга за запишани студенти и главна книга за
дипломирани студенти на прв, втор и трет циклус студии; подготвува решенија, извештаи по
разни основи за студентите на прв, втор и трет циклус на студии;подготвува и издава уверенија
за положени испити и потврди; се грижи за водење на досиејата на студентите запишани на
постдипломски и докторски студии пред воведувањето на ЕКТС; порај тоа ги следи и
обврските на установата во спроведување на принципите и механизмите на ЕКТС;го
промовира ЕКТС во установата и надвор од неа;дава совети и информации за постапките во
ЕКТС и врши 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 продеканот за настава; врши пресметување на финансиските
обврски на студентите, во зависност од освоените кредити и го утврдува напредувањето на
студентите во студиските години; подготвува компјутерска евиденција на редовни и вонредни
студенти со освоени кредити; им помага на студентите при преминувањето од една во друга
студиска програма;подготвува секаков вид на статистички податоци, по барање на држaвните
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органи и други лица; изготвува предлог – план за работата на Одделението и изготвува
извештаи за спроведувањето на програмата за работа на Одделението; врши и други работи од
делокругот на одделението
2.3 Одделението за финансиско, сметководствено и материјално работење врши
непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите и задачите од делокругот на
работа на Одделението; се грижи за усогласеноста на документацијата со законските и
подзаконските прописи и сметководствени стандарди и политики и за спроведувањето на
одлуките на органите на Факултетот кои се однесуваат на делокругот на работата на
одделението и врши контирање на сметководствената документација; се грижи за
обезбедување точна, вистинита, навремена и ажурна евиденција на промените во деловните
книги; ја подготвува завршната сметка на Факултетот и други извештаи од областа на
финансиското работење и нивното доставување до надлежните органи; ја подготвува
буџетската пресметка и финансискиот план на Факултетот (месечен, квартален, годишен) и го
следи неговото извршување; го изготвува планот за јавни набавки и го следи неговото
извршување; управува, ја следи и ја контролира состојбата и движењето на средствата и
изворите на средствата, приходите и расходите на Факултетот; изготува предлог-план за
работата на Одделението и изготвува извештаи за спроведувањето на програмата за работа на
Одделението; ја изготвува платата и додатоците на плата за вработените на факултетот
согласно Законските, подзаконските акти и актите на Универзитетот и факултетот; соработува
со другите раководни административни службеници од институцијата и со раководни
службеници на соодветно ниво од други органи, за прашања од делокругот на Одделението;
изготвува предлози и дава иницијативи за решавање на одделни прашања и проблеми од
делокруг на Одделението, како и соработува со другите административни службеници од
институцијата за прашања од делокруг на Одделението;се грижи за спроведување на
годишниот попис на основни средства и ситниот инвентар на Факултетот; врши и други работи
од делокругот на одделението.
2.4 Одделението за општи и правни работи ги следи и применува, но врши и непосредна
контрола и надзор врз имплементацијата на законските и подзаконските акти кои се однесуваат
на делокругот на работа на одделението; предлага ставови по начелни прашања; 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; соработува со другите оддленија
од институцијата и други органи, за прашања од делокруг на Одделението; се грижи за
спроведувањето на одлуките на органите на Факултетот кои се однесуваат на делокругот на
работата на одделението; изготвува акти, одлуки, решенија, договори, спогодби и сл.;стручна
обработка на материјалите за седниците на органите и телата на факултетот;одговара на
правни прашања; спроведува постапките за техничка и компјутерска обработка на
библиотечниот материјал и негова евиденција согласно со важечките библиотечни стандарди;се грижи за издавачката дејност на Факултетот; подготвува одбранети магистерски и
докторски трудови за достава до наставниците и испраќање во НУБ; подготвува изданија на
Факултетот за испраќање во НУБ; издава библиотечен материјал на корисници и се грижи за
тековно средување на библиотечниот фонд во магацинот и прирачните магацини; врши попис
на библиотечниот материјал; го одржува редот и дисциплината во Библиотеката и читалната;
се грижи за непречено функционирање и одржување на веб страницата и на веб порталот на
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Факултетот; самостојно врши статистичка обработката на податоците поврзани со уписи и
напредување на студентите, статистичка обработка на студентски анкети и по потреба врши
обука на вработените и студентите за примена на ИКТ - системот; се грижи за одржувањето на
системот за видеонадзор; се грижи за спроведувањето на електронско полагање; се грижи за
одржувањето на факултетската компјутерска мрежа и компјутерската опрема; спроведува
сервисирање и монтирање на хардверскиот (физички) дел на компјутерските единици
(системи); спроведува поправка на неисправни елементи од компјутерската единица или
замена со нови; спроведува софтверска инсталација на вградените делови со софтверскиот
систем; спроведува надградба на компјутерски единици; спроведува монтирање на
компјутерски единици по објекти во факултетот; спроведува справување и отклонување на
софтверски проблеми; спроведува креирање на интернет конекции и овозможување на
интернет пристап; спроведува отклонување 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; ги ажурира содржините на веб страницата и iknow системот; архивирање на примени
и испратени дописи; архивирање на сите предмети спред планот на архивски знаци и листите
на категории за чување на архивска граѓа и на регистратурски материјал; подготвува и
доставува годишен извештај за опис и попис на архивски материјал од трајна вредност до
Држаниот архив на Северна Република Македонија; подготвува и доставува пописен лист на
документиран материјал преложен за поништување до Држаниот архив на Северна Република
Македонија; се грижи за уредно архивирање на досиеата на дипломираните и испишани
студенти на прв, втор и трет циклус на студии; самостојно врши и други работи од делокругот
на одделениет; 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 за потребите на
Факултетот; снабдува и разнесува материјали и ситен инвентар неопходни за работата на
Факултетот; се грижи за затоплување и ладење на Факултетот во зимскиот период-летниот
период; се грижи за исправноста и чистотата на котларницата; ја одржува хигиената во сите
простории на Факултетот; ја одржува хигиената во просторот околу зградата и дворното место;
се грижи за правилното и рационално користење на доделените средства за хигиена; врши
редовна контрола и проверка на инвентарот, на инсталациите и опремата и известува за нивните
недостатоци и дефекти; се грижи за движењата на надворешни лица во Факултетот и врши и
други работи од делокругот на работата на одделението.
IV. НАЧИН И ФОРМИ НА РАКОВОДЕЊЕ НАФАКУЛТЕТОТ
Органи на Факултетот
Член 8
Органи на факултетот се: Наставно-научен совет, Декан и Деканатска управа.
Наставно-научниот совет е орган на управување и 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 Статутот на Факултетот.
Факултетот има продекани, кои му помагаат на Деканот во вршење на неговата работа:
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Деканатската управен орган на управување на Факултетот.
Член 9
Составот надлежностите и начинот на работа на Наставно-научниот совет и
Деканатската управа се уредуваат со Закон, Статутот на Универзитетот и Статутот на
Факултетот.
Постапката за избор, мандатот и надлежноста на деканот се уредуваат со Закон,
Статутот на Универзитетот и Статутот на Факултетот.

Раководење со наставно-научните организациски единици
Член 10
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
Статутот на Факултетот.
Член 11
Раководителите на Катедрите и Центарот за претприемништво и бизнис
Раководителите на Катедрите и Центарот се грижат:
- се грижат за присуството на работа и исполнувањето на работните обврски на наставниците и
соработниците по наставните дисциплини што припаѓаат на соодветната катедра/центарот;
- се грижи наставниците да ги вршат своите обврски што произлегуваат од заклучоците на
катедрата/центарот;
- се грижи за покриеноста со литература на наставните дисциплини од катедрата/центарот
- покренува и други прашања што се од интерес за работата на соодветната катедра/центарот.

Раководење со ненаставниот кадар
Член 12
Со ненаставниот кадар на Факултетот раководи секретарот на Факултетот, кој за својата
работа е одговорен пред деканот и пред генералниот секретар на Универзитетот.
Член 13
Секретарот на Факултетот:
- раководи со ненаставниот кадар;
- организира, координира, насочува и врши надзор и контрола на работата на ненаставнио
кадар;
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- ги распоредува работите и работните задачи по организациони единици, како и дава
упатства за работата и стручна помош и го следи извршувањето на доделените работи и
работни задачи;
- се грижи за уредноста и ажурноста на работата по предметите и за таа цел свикува и
раководи со работните состаноци на ненаставниот кадар;
- ги следи прописите и укажува за нивната примена на органите на Факултетот;
- се грижи за подготовка и обработка на материјалите за седниците на органите и телата на
Факултетот;
- се грижи за подготвување на одлуките и општите акти што ги донесуваат овие органи и
тела;
- се грижи за изработка на одлуки и решенија што ги донесуваат органите на Факултетот;
- ги следи и се грижи за навремено извршување на одлуките и заклучоците на органите на
управување, стручните органи и тела, како и нивните помошни тела.
Член 14
Со организациската единица - Одделение, раководи раководител на Одделението.
Раководителот на Одделението:
- 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 15
Поблиски одредби за внатрешната организација на Факултетот се утврдуваат со
Статутот на Факултетот.
Работните места во актот за систематизација ќе се организираат согласно овој
Правилник, Статутот на Факултетот и член 160 од Законот за високото образование.
Член 16
Согласност на овој Правилник даваат Наставно-научниот совет на Факултетот за
информатички и комуникациски технологии - Битола и Министерството за информатичко
општество и администрација.
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Член 17
Со влегувањето во сила на овој Правилник, престанува да важи Правилникот за
внатрешна организација на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола,Факултетот за
информатички и комуникациски технологии–Битола, објавен во Универзитетскиот билтен
бр.425 од 01.03.2017 година.
Член 18
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Универзитетскиот билтен,
а ќе се објави по добиените согласности од член 15 од овој Правилник.
Декан
Ред. проф. д-р Александар Маркоски с.р.
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Факултет за информатички и комуникациски технологии - Битола

Органи на факултетот
Наставно-научен совет

Наставно-научни
организациони единици

Катедра за пресметковно
инженерство и мрежи
Катедра за софтверско
инженерство и
информациски системи
Катедра за интелигентни
системи, моделирање и
симулации
Центар за
претприемништво
и
бизнис

Декан

Деканатска
управа

Продекани

Секретар
Стручната и административната служба
Ненаставен кадар
Одделение за
студентски
прашања
Одделение за
фин., смет. и
мат. работење
Одделение за
општи и правни
работи
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Врз основа на член 110, став 1, точка 13 од Законот за високото образование (Службен весник на Република Македонија бр. 82/2018) и
17 став (7) од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/2018,
198/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.143/2019), Наставно – научниот совет на Факултетот за
информатички и комуникациски технологии - Битола на седницата одржана на 27.05.2020 година, го донесе следниов:
ПРАВИЛНИК
за систематизација на работните места
на Универзитетот „Св. Климент Охридски”- Битола
Факултетот за информатички и комуникациски технологии - Битола
I.ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со Правилникот за систематизација на работните места на Универзитетот „Св. Климент Охридски”- Битола, Факултетот за
информатички и комуникациски технологии – Битола (во понатамошниот текст: Правилник) се утврдуваат називот и описот на
работните места, односно звањата по организациони единици, со шифра, условите потребни за извршување на работните задачи и
обврски на одделните работни места и бројот на вработените во Факултетот за информатички и комуникациски технологии –
Битола во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски”- Битола (во натамошниот текст: Факултетот).
Член 2
Вработени на Факултетот се:
1. лица избрани во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања, кои вршат високообразовна дејност
(во понатамошниот текст: наставен кадар) и
2. лица вработени во стручната и административната служба и помошно-техничките лица - ненаставен кадар.
Правата, обврските и одговорностите на наставниот кадар се уредуваат со Законот за високото образование, актите на Универзитетот „Св. Климент Охридски”- Битола и на Факултетот и општите прописи за работните односи.
Правата, обврските и одговорностите на ненаставниот кадар се уредуваат со одредбите од Законот за вработените во јавниот
сектор, актите на Универзитетот „Св. Климент Охридски”- Битола и на Факултетот и општите прописи за работни односи.
Член 3
1

Работните задачи и обврски утврдени со овој Правилник се определуваат согласно со 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
Овој Правилник е составен од Дел 1: Работни места на наставниот кадар и Дел 2: Работни места на стручната и административната
служба и помошно-техничките лица.
Член 5
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 НА НАСТАВНИОТ КАДАР
Член 6
Во овој Правилник се утврдени и опишани вкупно 25 работни места на наставниот кадар, од кои од кои пополнети се 21 работни места, a
распоредени во следниве категории и нивоа на работни места:

Категорија А – наставно-научни звања, вкупен број: 21,
- ниво А1 - редовен професор;
- ниво А2 - вонреден професор;
- ниво А3 –доцент.
Категорија В – соработнички звања, вкупен број: 0,
- ниво В1 – асистент.

Член 7
Наставниот кадар на Факултетот треба да ги исполнуваат општите услови утврдени со Законот за високото образование,
посебните услови утврдени со Правилникот за посебните услови за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни,
наставни и соработички звања и демонстратори на Универзитетот „Св. Климент Охридски”- Битола и условите утврдени со овој
Правилник наведени во Табеларниот преглед (работната карта – Прилог 1 и Прилог 2) на работните места.
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III.РАСПОРЕД И ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА НЕНАСТАВНИОТ КАДАР
Член 8
Во овој правилник се утврдени и опишани вкупно 16 работни места, од кои 8 работни места на стручниот и администратицниот ненаставен кадар
и 4 работни места за помошно технички лица, распоредени по организациони единици, од кои пополнети се 12 работни места, a распоредени во
следниве категории и нивоа на работни места:

Табеларен преглед на работни места на ненаставен кадар
Ниво
Систематизирани
Пополнети
А2
1
0
Б4
3
1
В1
7
7
Г1
1
0
АО1
4
4
Вкупно 16
12

Општи услови
Член 9
Вработените од ненаставниот кадар на Факултетот треба да ги исполнува следниве општи услови за пополнување на работното
место:
- 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.

Посебни услови
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Член 10
Секретарот на Факултетот треба да ги исполнува следниве посебни услови за пополнување на работното место:
a) Стручни квалификации:
- ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или
завршен VII/1 степен.
б) Работно искуство:
- 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
в) Посебни работни компетенции:
- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски),

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.
Член 11
Раководните лица од категоријата Б на Факултетот треба да ги исполнуваат следниве посебни услови за пополнување на работното
место:
а) 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.
б) Работно искуство:
- за нивото Б1, најмалку шест години работно искуство 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;
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- 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;
- за нивоата Б3 и 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 компетенции (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:
- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски),
активно познавање на комјутерски програми за канцелариско работење .
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
Член 12
Лицата од категоријата В на Факултетот треба да ги исполнуваат следниве посебни услови за пополнување на работното
место:
а) Стручни квалификации:
- 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;
- за нивоата В2, В3 и В4 - ниво на квалификациите VI Б 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;
6

- за нивото В2, најмалку две години работно искуство во струката;
- за нивото В3, најмалку една година работно искуство во струката;
- за нивото В4, со или без работно искуство во струката.
в) Општи работни компетенции (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:
- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски),
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.
Член 13
Лицата од категоријата Г на Факултетот треба да ги исполнуваат следниве посебни услови за пополнување на работното место:
а) Стручни квалификации:
- за сите нивоа 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 вишо или средно образование.
б) Работно искуство:
- за нивото Г1, најмалку три години работно искуство во струката;
- за нивото Г2, најмалку две години работно искуство во струката;
- за нивото Г3, најмалку една година работно искуство во струката;
- за нивото Г4, со или без работно искуство во струката.
в) Општи работни компетенции (почетно ниво):
- учење и развој;
- комуникација;
- остварување резултати;
- работење со други/тимска работа;
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- ориентираност кон клиенти/засегнати страни;
- финансиско управување.
г) Посебни работни компетенции за сите нивоа:
- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски),
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.
Распоред и опис на работните места на помошно-техничките лица
Член 14
Во овој Правилник се утврдени и опишани вкупно 4 работни места за помошно техничкиот кадар, распоредени по организациони единици, од кои
пополнети се 4 работни места, a распоредени во следниве категории и нивоа на работни места:

Табеларен преглед на работни места на помошно-техничкиот кадар
Ниво
Систематизирани
АО1 (Управник за одржување на објекти и опрема) 1
АО1
3
(хигиеничар)
Вкупно
4

Пополнети
1
3
4

Општи услови
Член 15
Помошно-технички лица на Факултетот треба да ги исполнува следниве општи услови за пополнување на работното место:
- 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.
Посебни услови
Член 16
Лицата од категорија А, подгрупа 1 на Факултетот треба да ги исполнуваат следниве посебни услови за пополнување на
работното место:
За нивото А01 Управник за одржување на објекти и опрема

-

а) Стручни квалификации:
за сите нивоа стручни квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 или 240
кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен и V А или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на
квалификации и стекнати 60 или 120 кредити според ЕКТС или завршено најмалку високо или вишо образование.
б) Работно искуство:

-

со или без работно искуство.

-

За нивото А01 хигиеничар

-

а) Стручни квалификации:
– за завршено основно образование, ниво на квалификациите I според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240
кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку основно или средно образование.
б) Работно искуство:

-

со или без работно искуство.

-
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1. Опис на работните места на наставниот кадар
Реден број:
Категорија/ниво:
Назив и/или звање
на работното место:
Општи услови:

1
А/А1
Редовен професор

Посебни услови:

Одговара пред:

Согласно со Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставни,
научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св.Климент Охридски“-Битола
Остварување високообразовна, научна и апликативна дејност.
- подготвување, организирање и одржување настава;
- изведување приемни испити, организирање и изведување континуирана и завршна проверка на
знаења и други форми на проверка на знаењата;
- вршење прием (консултации) на студенти;
- пишување на учебници, учебни помагала и друг вид на литература;
- објавување научно-стручни трудови; вршење стручно-апликативна дејност; вршење на менторство на
студентите;
- учествување во реализација на курсеви, семинари и други форми на дообразување; постојано научно
и стручно усовршување;
- водење и учествување во научноистражувачки проекти, со настојување да се обезбеди научен
подмладок;
- презентирање резултати од научноистражувачката работа на конференции, симпозиуми, конгреси,
семинари и сл.;
- 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.
Декан

Реден број:
Категорија/ниво:

2
А/А2

Работни цели:
Работни задачи и
обврски:

Согласно со Законот за високото образование
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Назив и/или звање
на работното место:
Општи услови:

Вонреден професор

Посебни услови:

Согласно со Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставни,
научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св.Климент Охридски“-Битола
Oстварување високообразовна, научна и апликативна дејност.
- подготвување, организирање и одржување настава;
- изведување приемни испити, организирање и изведување континуирана и завршна проверка на
знаења и други форми на проверка на знаењата;
- вршење прием (консултации) на студенти;
- пишување на учебници, учебни помагала и друг вид на литература;
- објавување научно-стручни трудови; вршење стручно-апликативна дејност; вршење на менторство
на студентите;
- учествување во реализација на курсеви, семинари и други форми на дообразување; постојано
научно и стручно усовршување;
- водење и учествување во научноистражувачки проекти, со настојување да се обезбеди научен
подмладок;
- презентирање резултати од научноистражувачката работа на конференции, симпозиуми, конгреси,
семинари и сл.;
- 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.
Декан

Работни цели:
Работни задачи и
обврски:

Одговара пред:

Согласно со Законот за високото образование

3
Реден број:
А/А3
Категорија/ниво:
Назив и/или звање Доцент
на работното место:
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Општи услови:

Согласно со Законот за високото образование

Посебни услови:

Согласно со Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставни,
научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св.Климент Охридски“-Битола
Oстварување високообразовна, научна и апликативна дејност.
- подготвување, организирање и одржување настава;
- изведување приемни испити, организирање и изведување континуирана и завршна проверка на
знаења и други форми на проверка на знаењата;
- вршење прием (консултации) на студенти;
- пишување на учебници, учебни помагала и друг вид на литература;
- објавување научно-стручни трудови; вршење стручно-апликативна дејност; вршење на менторство
на студентите;
- учествување во реализација на курсеви, семинари и други форми на дообразување; постојано научно
и стручно усовршување;
- водење и учествување во научноистражувачки проекти, со настојување да се обезбеди научен
подмладок;
- презентирање резултати од научноистражувачката работа на конференции, симпозиуми, конгреси,
семинари и сл.;
- 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.
Декан

Работни цели:
Работни задачи и
обврски:

Одговара пред:
Реден број:
Категорија/ниво:
Назив и/или звање на
работното место:
Општи услови:

4
В/В1
Асистент
Согласно со Законот за високото образование
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Согласно со Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставни, научни,
наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св.Климент Охридски“-Битола
Oстварување високообразовна, научна и апликативна дејност.
Работни цели:
Работни задачи и обврски: - подготвување и изведување вежби;
- учествување во други облици на наставна работа, утврдени со студиските програми;
- учествување во изведувањето приемни испити, континуирана и завршна проверка на знаења, како и
други форми на проверка на знаењата;
- вршење прием (консултации) на студенти;
- објавување научно-стручни трудови;
- постојано научно и стручно усовршување;
- учествување во научноистражувачки проекти;
- презентирање резултати од научноистражувачката работа на конференции, симпозиуми, конгреси,
семинари и сл.;
- 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.
Декан
Одговара пред:
Посебни услови:

2. Опис на работните места на ненаставнот кадар
Реден број:
Шифра:
Ниво:
Назив на работното место:
Звање на работното место:
Број на извршители:
Вид на образование:

5
ОБН 01 02 А02 001
А2
Секретар
Секретар на Факултетот
1
Научно поле: правни науки.

раководење, обединување и координирање на работите од делокругот на Стручната и административна
служба.
Работни задачи и обврски: - раководи со Стручната и административна служба;
Работни цели:
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- организира, координира, насочува и врши надзор и контрола на работата на Стручната и
административна служба;
- ги распоредува работите и работните задачи по организациони единици, како и дава упатства за
работата и стручна помош и го следи извршувањето на доделените работи и работни задачи;
- се грижи за уредноста и ажурноста на работата по предметите и за таа цел свикува и раководи со
работните состаноци на Стручната и административна служба;
- ги следи прописите и укажува за нивната примена на органите на Факултетот;
- се грижи за подготовка и обработка на материјалите за седниците на органите и телата на
Факултетот;
- се грижи за подготвување на одлуките и општите акти што ги донесуваат овие органи и тела;
- се грижи за изработка на одлуки и решенија што ги донесуваат органите на Факултетот;
- ги следи и се грижи за навремено извршување на одлуките и заклучоците на органите на управување,
стручните органи и тела, како и нивните помошни тела.
Одговара пред:

Декан

2.1 Одделение за студентски прашања
Реден број:
Шифра:
Ниво:
Назив на работното место:
Звање на работното место:
Број на извршители:
Вид на образование:

6
ОБН 01 02 Б04 005
Б4
Раководител на Одделение
Раководител на Одделение за студентски прашања
1
Високо образование
Раководење, обединување и координирање на работите од делокругот на Одделението.

Работни цели:
Работни задачи и обврски:

-

раководи со Одделението и ги организира, ги насочува и ги координира работите во одделението;
ги врши најсложените работни задачи и обврски во Одделението и ги распоредува работните задачи
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Одговара пред:
Реден број:
Шифра:
Ниво:
Назив на работното место :
Звање на работното место:
Број на извршители:
Вид на образование:
Работни цели:

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 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, како и соработува со другите административни службеници од институцијата за
прашања од делокруг на Одделението;
- се грижи за спроведувањето на одлуките на органите на Факултетот кои се однесуваат на делокругот
на работата на одделението;
- врши и други работи во делокругот на работното место.
Секретарот на Факултетот

7
ОБН 01 02 В01 005
В1
Советник
Советник за студентски прашања
3
Високо образование
Стручна поддршка за остварувањето на правата и обврските на студентите и за потребите на наставата.
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самостојно ги врши најсложените работни задачи и обврски во Одделението;
се грижи за правилно спроведување на постапките за запишување студенти, формирањето, водењето и
чувањето на досиејата на студентите и водењето на електронските досиеја на студентите;
- ги следи и ги применува правилата за студирање и другите прописи кои се однесуваат на делокругот на
работата на Одделението и укажува за нивна примена;
- ги спроведува одлуките на органите на Факултетот кои се однесуваат на делокругот на работа на
Одделението
- изработува уверенија и додаток на диплома за студенти кои дипломирале на прв циклус студии
- води матична книга за запишани студенти и главна книга за дипломирани студенти на прв циклус
студии;
- подготвува решенија, извештаи по разни основи за студентите на прв циклус на студии;
- подготвува секаков вид на статистички податоци, држaвните органи и други лица;
- самостојно врши и други работи од делокругот на одделението
Раководителот на Одделението

Работни задачи и обврски: -

Одговара пред:
Реден број:
Шифра:
Ниво:
Назив на работното
место :
Звање на работното
место:
Број на извршители:
Вид на образование:
Работни цели:

8
ОБН 01 02 В01 007
В1

Работни задачи и
обврски:

-

Советник
Советник за магистерски и докторски студии
1
Високо образование
стручна поддршка за остварувањето на правата и обврските на студентите и за потребите на наставата.

-

самостојно ги врши најсложените работни задачи и обврски во Одделението;
се грижи за правилно спроведување на постапките за запишување студенти, формирањето, водењето и
чувањето на досиејата на студентите и водењето на електронските досиеја на студентите од втор и трет
циклус на студии;
ги следи и ги применува правилата за студирање и другите прописи кои се однесуваат на делокругот на
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Одговара пред:

работата на Одделението и укажува за нивна примена;
- изработува уверенија и додаток на диплома за студенти кои дипломирале на втор и на трет циклус на студии;
- води матична книга за запишани студенти и главна книга на дипломирани студенти на втор и на трет циклус
студии;
- подготвува решенија и извештаи по разни основи за студентите на втор и трет циклус на студии;
- се грижи за водење на досиејата на студентите запишани на постдипломски и докторски студии пред
воведувањето на ЕКТС;
- подготвува секаков вид на статистички податоци, држaвните органи и други лица;
- ги спроведува одлуките на органите на Факултетот кои се однесуваат на делокругот на работа на
Одделението
- самостојно врши и други работи од делокругот на одделението
Раководителот на Одделението

2.2 Одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење
Реден број:
Шифра:
Ниво:
Назив на работното место
:
Звање на работното
место:
Број на извршители:
Вид на образование:

9
ОБН 01 02 Б04 011
Б4

Работни цели:
Работни задачи и
обврски:

Раководење, обединување и координирање на работите од делокругот на Одделението
- раководи со Одделението и ги организира, насочува и координира работите во Оделението;
врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите и задачите од делокругот на работа
на Одделението и се грижи за усогласеноста на документацијата со законските и подзаконските прописи
и сметководствени стандарди и политики и за спроведувањето на одлуките на органите на Факултетот
кои се однесуваат на делокругот на работата на одделението и врши контирање на сметководствената
документација;

Раководител на Одделение
Раководител на Одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење
1
Научно поле: економски науки
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Одговара пред:

се грижи за обезбедување точна, вистинита, навремена и ажурна евиденција на промените во деловните
книги;
- ги подготвува завршната сметка и буџетската пресметка и финансискиот план на Факултетот, го
изготвува планот за јавни набавки и го следи неговото извршување, ја изготвува платата и додатоците на
плата за вработените на факултетот согласно Законските, подзаконските акти и актите на Универзитетот
и факултетот,
подготвува и други извештаи од областа на финансиското работење и нивното
доставување до надлежните органи;
- управува, ја следи и ја контролира состојбата и движењето на средствата и изворите на средствата,
приходите и расходите на Факултетот;
- изготува предлог-план за работата на Одделението и изготвува извештаи за спроведувањето на
програмата за работа на Одделението;
- соработува со другите раководни административни службеници од институцијата и со раководни
службеници на соодветно ниво од други органи, за прашања од делокругот на Одделението.
- изготвува предлози и дава иницијативи за решавање на одделни прашања и проблеми од делокруг на
Одделението, како и соработува со другите административни службеници од институцијата за прашања
од делокруг на Одделението;
- се гриши за спроведување на годишниот попис на основни средства и ситниот инвентар на Факултетот;
- самостојно врши и други работи од делокругот на одделението.
Секретарот на Факултетот

Реден број:
Шифра:
Ниво:
Назив на работното место :
Звање на работното место:
Број на извршители:
Вид на образование:

10
ОБН 01 02 Г01 008
Г1
Самостоен референт
Благајник I/ Самостоен референт за благајна
1
Вишо или средно гимназиско образование или средно стручно образование – економска струка

-

стручна поддршка за остварувањето на правата и обврските на студентите и за потребите на наставата
Работни цели:
- самостојно врши помошно-стручни работни задачи и обврски во Одделението;
Работни задачи и обврски:
- го води благајничкото работење и сите уплати и исплати и ги книжи во книгата на благајната;
18

ја предлага висината благајничкиот максимум;
подига готови пари за намирување на патни налози, готовински сметки, за ситни набавки на материјали
и сл.;
- врши нивна исплата и ги евидентира во книгата на благајната;
- носи налози за плаќање;
- врши и други работи од делокругот на одделението.
Раководителот на Одделението
-

Одговара пред:

2.3 Одделение за општи и правни работи
Реден број:
Шифра:
Ниво:
Назив на работното
место :
Звање на работното
место:
Број на извршители:
Вид на образование:

11
ОБН 01 02 Б04 001
Б4
Раководител на Одделение
Раководител на Одделение за општи и правни работи
1
Научно поле: правни науки или јавна управа и администрација

Раководење, обединување и координирање на работите од делокругот на Одделението.
Работни цели:
Работни задачи и обврски: - раководи со Одделението и ги организира, ги насочува и ги 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 имплементацијата на законските и подзаконските акти кои се
однесуваат на делокругот на работа на одделението;
- предлага ставови по начелни прашања;
- 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;
19

Одговара пред:
Реден број:
Шифра:
Ниво:
Назив работното место:
Звање на работното место:
Број на извршители:
Вид на образование:
Работни цели:

- соработува со другите раководни административни службеници од институцијата и со раководни
службеници на соодветно ниво од други органи, за прашања од делокруг на Одделението;
- се грижи за спроведувањето на одлуките на органите на Факултетот кои се однесуваат на делокругот на
работата на одделението;
Секретарот на Факултетот
12
ОБН 01 02 В01 001
В1
Советник
Советник за општи и нормативно-правни работи
1
Научно поле: правни науки или јавна управа и администрација
Стручна поддршка за остварувањето на правата и обврските на студентите и за потребите на наставата.

Одговара пред:

- самостојно ги врши најсложените работни задачи и обврски во Одделението;
- се грижи за спроведувањето на правилата и прописите од делокругот на работата;
- ги следи прописите и укажува за нивната примена;
- самостојно изготвува акти, одлуки, решенија, договори, спогодби и сл.;
- стручна обработка на материјалите за седниците на органите и телата на факултетот;
- одговара на правни прашања;
- самостојно врши и други работи од делокругот на одделението.
Секретарот и раководителот на Одделението

Реден број:
Шифра:
Ниво:
Назив на работното место:
Звање на работното место:

13
ОБН 01 02 В01 008
В1
Советник
Советник за библиотечно работење

Работни задачи и обврски:

20

Број на извршители:
Вид на оразование:
Работни цели:
Работни задачи и обврски:

1
Научно поле: Образование
стручна поддршка во обработка и користење на библиотечниот материјал.
- самостојно врши најсложени работни задачи и обврски во Одделението;
- самостојно ги спроведува постапките за техничка и компјутерска обработка на библиотечниот материјал
и негова евиденција согласно со важечките библиотечни стандарди;
- ги следи и ги применува правилата и прописите од делокругот на работата на Одделението;
- се грижи за издавачката дејност на Факултетот;
- подготвува одбранети магистерски и докторски трудови за достава до наставниците и испраќање во
НУБ;
- подготвува изданија на Факултетот 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;
- издава библиотечен материјал на корисници и се грижи за тековно средување на библиотечниот фонд во
магацинот и прирачните магацини;
- врши попис на библиотечниот материјал;
- го одржува редот и дисциплината во Библиотеката и читалната.
- самостојно врши и други работи од делокругот на одделението
Раководителот на Одделението

Одговара пред:
Реден број:
Шифра:
Ниво:
Назив на работното место
:
Звање на работното
место:
Број на извршители:
Вид на образование:

14
ОБН 01 02 В01 009
В1
Советник
Советник за ИКТ
1
Научно поле: Компјутерска техника и информатика и Електротехника и автоматика
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стручна поддршка за остварувањето на правата и обврските на студентите и за потребите на наставата.

Работни цели:

самостојно ги врши најсложените работни задачи и обрски во одделението
ги следи и применува правилата и прописите од областа на заштита на лични податоци;
се грижи за непречено функционирање и одржување на веб страницата и на веб порталот на Факултетот;
самостојно врши статистичка обработката на податоците поврзани со уписи и напредување на студентите,
статистичка обработка на студентски анкети и по потреба врши обука на вработените и студентите за
примена на ИКТ - системот;
- се грижи за одржувањето на системот за видеонадзор;
- се грижи за спроведувањето на електронско полагање;
- се грижи за одржувањето на факултетската компјутерска мрежа и компјутерската опрема;
- самостојно врши и други работи од делокругот на одделението
Раководителот на Одделението

Работни задачи и обврски: -

Одговара пред:
Реден број:
Шифра:
Назив на работното место :

15
ОБН 04 01 А01 010
Помошно техничко лице (одржување на објекти и опрема)

Звање на работното место:
Број на извршители:
Вид на образование:
Работни цели:
Работни задачи и обврски:

Управник за одржување на објекти и опрема
1
Високо/ Вишо образование

Одговара пред:

- 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 за потребите на Факултетот;
- снабдува и разнесува материјали и ситен инвентар неопходни за работата на Факултетот;
- се грижи за затоплување и ладење на Факултетот во зимскиот период-летниот период;
- се грижи за исправноста и чистотата на котларницата;
- извршува и други задачи доделени од секретарот или раководителот на одделението
Раководителот на Одделението
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16
Реден број:
ОБН 04 01 А01 002
Шифра:
Назив на работното место : хигиеничар
Звање на работното место:
Број на извршители:
Вид на оразование:

Хигиеничар
3
Основно или средно гимназиско или средностручно образование (средно текстилно образовани, средно
техничко образование, хемиски техничар)

Работни цели:
Работни задачи и обврски:

Одговара пред:

ја одржува хигиената во сите простории на Факултетот;
ја одржува хигиената во просторот околу зградата и дворното место;
се грижи за правилното и рационално користење на доделените средства за хигиена;
врши редовна контрола и проверка на инвентарот, на инсталациите и опремата и известува за нивните
недостатоци и дефекти;
- се грижи за движењата на надворешни лица во Факултетот;
- и други задачи доделени од секретарот или раководителот на одделението.
Раководителот на одделението
-
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Преодни и завршни одредби
Член 17
Согласност на Делот 1 (наставен кадар) од овој Правилник дава Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички
и комуникациски технологии - Битола.
Согласност на Делот 2 (ненаставен кадар) од овој Правилник даваат Наставно-научниот совет на Факултетот за
информатички и комуникациски технологии - Битола и Министерството за информатичко општество и администрација.
Член 18
Со влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за систематизација на работните места на Факултетот
за информатички и комуникациски технологии - Битола (Универзитетски билтен бр. 425 0д 01.03.2017 година).
Член 19
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Универзитетскиот билтен, а ќе се објави по добиените
согласности од член 20 од овој Правилник.
Декан,
Ред. проф. д-р Александар Маркоски с.р.
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Прилог бр. 2 Се однесува на вработените од ненаставниот кадар (состојба –27.05.2020 година)
Табеларен преглед на работни места
Ниво–ненаставен кадар во стручноадминистративната служба
A2
Б4
В1
Г1
Ниво –помошно-технички лица
Подгрупа 1, А1
Вкупно

Систематизирани
работни места
1
3
7
1

Пополнети
работни места
0
1
7
0

4
16

4
12
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