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Бр. 14-1100/4-1 
      15.10.2021 
      Битола 

 
Врз основа на член 17 став 7 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018, 198/2018 и „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ број 143/2019 и 14/2020), и  член 110, став 1, точка 13 од 
Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/2018), 
Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, на 272-та седница 
одржана на ден 15.10.2021 година, донесе 

 
 

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

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

 
 
 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој Правилник се утврдува вкупниот број на вработените во стручната и 

административната служба и помошно-техничките лица (ненаставен кадар) во Централната 
стручна и административна служба (Ректорат) на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ 
– Битола, распоредот, шифрите, називите и описот на работните места по организациони 
единици и посебните услови потребни за извршување на работите и задачите на одделените 
работни места. 
 

Член 2 
Работните права, обврски и одговорности на ненаставниот кадар вработен во Ректоратот се 

утврдени со Законот за вработените во јавниот сектор, Правилници 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 
 Работите и задачите што се вршат во Ректоратот на Универзитетот се определуваат согласно 
нивната сродност, меѓусебна поврзаност, видот, обемот и степенот на сложеност, одговорност и 
други услови за нивно извршување.   

 
Член 4 

Работите и задачите утврдени во овој Правилник претставуваат основа за вработување и 
распоредување на вработените во Централната стручна и административна служба (Ректорат) на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.   

 
Член 5 

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

 

Член 6 
 Во овој Правилник се утврдени и опишани вкупно 38 (триесет и осум) извршители во 
стручната и административна служба (ненаставен кадар) и помошно-технички лица, распоредени 
по организациони единици во согласност со Правилникот за внатрешна организација на 
Централната стручна и административна служба (Ректорат) на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола, од кои пополнети се 34 (триесет и четири).  
 

Член 7 
Во овој Правилник се утврдени и се опишани 29 (дваесет и девет)  извршители  на 

ненаставниот кадар во стручната и административна служба, распоредни по организациони 
единици согласно Правилникот за внатрешна организација на на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола, од кои пополнети се 26 (дваесет и шест).   

Работните места на ненаставниот кадар во стручната и административна служба се 
распоредени на следниот начин: 
 

Ниво Систематизирани 
извршители 

Пополнети 
извршители 

Ниво А1 1 1 
Ниво Б2 4 3 
Ниво Б4 1 1 
Ниво В1 11 10 
Ниво В2 7 7 
Ниво В4 2 1 
Ниво Г1 2 2 
Ниво Г2  1 1 

Вкупно 29   26 
 

 
Член 8 

Во овој Правилник се утврдени и се опишани 9 (девет)  извршители  помошно-технички 
лица, распоредни по организациони единици согласно Правилникот за внатрешна организација  
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, од кои пополнети се 8 (осум).   

Работните места на помошно-техничките лица се распоредени на следниот начин: 
 

Ниво А1, категорија А 
 

Систематизирани 
извршители 

Пополнети 
извршители 

Подгрупа 1 2 2 
Подгрупа 2 3 2 
Подгрупа 3 2 2 
Подгрупа 4 1 1 
Подгрупа 5 1 1 

Вкупно 9 8 
 

 
 

Член 9 
 Лицето вработено во стручната и административна служба треба да ги исполнува следниве 
општи услови:  

 да е државјанин на Република Северна Македонија,  
 активно да го користи македонскиот јазик,  
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 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 11 

         Раководното лице од категорија А, односно Генералниот секретар на Универзитетот, 
треба да ги исполнува следниве посебни услови за пополнување на работното место: 

а) 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 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;  
- комуникација;  
- остварување резултати;  
- работење со други/тимска работа;  
- стратешка свест;  
- ориентираност кон клиенти/засегнати страни; и  
- финансиско управување. 

г) 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 12 

 Лицата од категоријата Б 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 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  

- 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 компетенции (напредно ниво) за сите нивоа 
- раководење; 
- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;  
- учење и развој;  
- комуникација;  
- остварување резултати;  
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- работење со други/тимска работа;  
- стратешка свест;  
- ориентираност кон клиенти/засегнати страни; и  
- 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, 
- доказ за положен испит за административно управување. 

 
 

Член 13 
          Лицата од категоријата В 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 и  
- за нивоата B2, 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. 
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 В3 најмалку една години работно искуство во струката или 
- за нивото В4 со или без работно искуство во струката. 

в) Општи работни компетенции (средно ниво) за сите нивоа 
- 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. 

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 14 
 Лицата од категоријата Г треба да ги исполнуваат следниве посебни услови за 
пополнување на работното место:  

а) Стручни квалификации за сите нивоа 
- 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 или 

в) Општи работни компетенции (почетно ниво) за сите нивоа 
- учење и развој;  
- комуникација;  
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- остварување резултати;  
- работење со други/тимска работа;  
- ориентираност кон клиенти/засегнати страни; и  
- 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 15 

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

- да е државјанин на Република Северна 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 16 
Посебни услови утврдени со посебен закон или колективен договор за помошно–

техничките лица од подгрупа 1,  категоријата А се:  
Назив на работно место: Хигиеничар – ниво А1, I ниво.  

а) Стручни квалификации: ниво на квалификации IV според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати 180/240 кредити стекнати според ЕЦВЕТ ИЛИ МКЦОО или 
најмалку oсновно или средно образование.  

б) Работно искуство: без работно искуство. 
  

Член 17 
Посебни услови утврдени со посебен закон или колективен договор за помошно- 

техничките лица од подгрупа 2 категоријата А се:  
1. Назив на работно место: Портир – ниво А1, I ниво  

а) Стручни квалификации: ниво на квалификации IV според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати 180/240 кредити стекнати според ЕЦВЕТ ИЛИ МКЦОО или 
најмалку oсновно или или средно образование. 

б) Работно искуство: без работно искуство. 
2. Назив на работно место: Чувар – ниво А1, I ниво.  

а) Стручни квалификации: ниво на квалификации IV според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати 180/240 кредити стекнати според ЕЦВЕТ ИЛИ МКЦОО или 
најмалку oсновно или средно образование.  

б) Работно искуство: со или без работно искуство. 
 

Член 18 
         Посебни услови утврдени со посебен закон или колективен договор за помошно – 
техничките лица од подгрупа 3  категоријата А се:  
1. Назив на работно место: Возач во кабинет на Ректор и одговорен на возен парк – ниво А1, I 
ниво  

а) Стручни квалификации: ниво на квалификации IV според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати 180/240 кредити стекнати според ЕЦВЕТ ИЛИ МКЦОО или 
најмалку oсновно или средно образование. 

б) Работно искуство: 4 години. 
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2. Назив на работно место: Возач – ниво А1, I ниво 

а) Стручни квалификации: ниво на квалификации IV според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати 180/240 кредити стекнати според ЕЦВЕТ ИЛИ МКЦОО или 
најмалку oсновно или средно  образование.  

б) Работно искуство: 2 години. 
 

Член 19 
 Посебни услови утврдени со посебен закон или колективен договор за помошно – 
техничките лица од подгрупа 4  категоријата А се:  
   Назив на работно место: Работник во кујна – ниво А1, I ниво  

а) Стручни квалификации: ниво на квалификации IV според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати 180/240 кредити стекнати според ЕЦВЕТ ИЛИ МКЦОО или 
најмалку oсновно или средно образование.  

б) Работно искуство: со или без работно искуство. 
 

Член 20 
 Посебни услови утврдени со посебен закон или колективен договор за помошно-
техничките лица од подгрупа 5  категоријата А се: 
  Назив на работно место: Хаус-мајстор I – ниво А1, I ниво  

а) Стручни квалификации: Ниво на квалификации IV според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати 240 кредити стекнати според ЕЦВЕТ ИЛИ МКЦОО или 
најмалку oсновно или средно образование.  

б) Работно искуство: со или без работно искуство. 
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III. ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ  (РАБОТНА КАРТА) на работните места во  
Централната стручна и административна служба (Ректорат) на  
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола   

 
 

 
ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА УНИВЕРЗИТЕТОТ 

 
 
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)  
Вид на образование Правни науки 
Други посебни услови Уверение за положен правосуден испит 
Работни цели Ефикасно, ефективно и квалитетно да  раководи со 

работата на институцијата и раководење со сите вработени 
во истата како и поддржување на работата на Ректорот и 
проректорите. 

Работни задачи и обврски  Се грижи за подготвување и обработка на 
материјалите за седниците на Ректорската управа и 
Сенатот, како и за подготвување на одлуките и 
општите акти што ги донесуваат овие органи и тела,  

 По овластување на Ректорот, го застапува 
Универзитетот во правните работи,  

 Се грижи за исполнување и извршување на обврските 
на Универзитетот во соработката на Универзитетот со 
соодветните државни и општински органи и тела, 
надлежни за работите на образованието и науката,  

 Се грижи за уредноста и ажурноста во работата по 
предметите и подготвувањето на другите материјали и 
за таа цел свикува и раководи со работните состаноци 
на службата на Универзитетот,  

 Го следи извршувањето на одлуките и заклучоците на 
органите на Универзитетот и известува за тоа,  

 Ја координира работата со секретарите на единиците за 
прашања што се однесуваат на Универзитетот како 
целина и за работите од делокругот на службата на 
Универзитетот,  

 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; 

 Ја координира работата на службите на единиците, 
 Одлучува за правата, должностите и одговорностите 

на вработените во службата на Универзитетот. 
Одговара пред Ректор и проректори 
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1. Сектор за настава, обезбедување квалитет, 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, обезбедување 

квалитет, наука и меѓународна соработка 
Број на извршители 1 (еден) 
Вид на образование Организациски науки и управување (менаџмент) / Наука за 

јазик 
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 во насока на 
наставата, обезбедувањето квалитет, науката и 
меѓународната соработка. 

Работни задачи и обврски  Давање на совети на Генералниот секретар, односно 
Ректорот и проректорите за прашања од нивните 
делокрузи на работа и поддршка на нивната работа; 

 Организирање, насочување и координација на 
работата на Секторот; 

 Вршење на непосредна контрола и надзор над 
извршувањето на работите; 

 Распоредување на работите и задачите на 
подредените вработени во соодветниот сектор и 
давање стручна помош, совети и вршење на 
менторство на останатите вработени во соодветниот 
сектор; 

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

 Подготовка на предлог - план за работа на секторот со 
која раководи и организационите единици во состав; 
како и подготовка на извештаи за напредокот во 
спроведувањето на програмата за работа на секторот 
со кој раководи и организационите единици во состав; 

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

 Соработува со другите раководни лица од 
институцијата, 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; 
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 Во случај на отсуство или спреченост на Генералниот 
секретар, го заменува, врз основа на овластување од 
Генералниот секретар. 

Одговара пред Генерален секретар на Универзитетот 
 
 

1. Сектор за настава, обезбедување квалитет, наука и меѓународна соработка 
1.1. Одделение за настава и обезбедување квалитет  

 
Реден број  3 
Шифра ОБН 01 02 В01 004 
Ниво В1 
Звање  Советник за настава и наука 
Назив на работно место Советник за настава, наука и обезбедување квалитет  
Број на извршители 1 (еден) 

Вид на образование Организациски науки и управување (менаџмент) / 
Образование 

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 во насока на наставата и 
обезбедувањето квалитет на Универзитетот. 

Работни задачи и обврски 
 
 

 Подготвува работни материјали и присуствува на 
седниците на Комисијата за настава и обезбедување 
квалитет и Советот на докторски студии на 
Универзитетот 

 Прегледува пристигнати работни материјали од 
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, како 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, како и 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 

 Подготвува работни материјали, присуствува на 
состаноци на Комисијата за самоевалуација на 
Универзитетот и ја администрира работата на 
состаноците 
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 Административно ја координира постапката за 
самоевалуација на Универзитетот, постапката за 
надворешна евалуација на Универзитетот и постапката 
за внатрешен квалитет на Универзитетот 
Остварува комуникација (директна, писмена, 
електронска) со соодветните , даватели на услуги и 
помошно-технички лица вработени и/или ангажирани 
на единиците на Универзитетот, како и на други јавни, 
приватни и останати високообразовни институции во 
земјата и странство, во врска со непречената 
реализација на работните задачи и обврски. 

Одговара пред Раководител на Сектор за настава, обезбедување квалитет, 
наука и меѓународна соработка 

 
 

Реден број  4 
Шифра ОБН 01 02 В02 004 
Ниво В2 
Звање  Виш соработник за настава и наука 
Назив на работно место Виш соработник за настава (прв циклус) 
Број на извршители 1 (еден) 
Вид на образование Образование 
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 во насока на 
административно технички поддршка во делот на  првиот 
циклус студии. 

Работни задачи и обврски 
 

 Спроведува целокупна техничка постапка по 
процедурата за издавање дипломи и дупликат дипломи, 
како и техничка поддршка во делот на заверката на 
додаток на дипломите на дипломираните студенти на 
додипломски и прв циклус студии и нивно 
евидентирање во Главните книги на дипломирани 
студенти на додипломски/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, како и проверува и 
подготвува статистичко-табеларни извештаи за 
пријавени и запишани студенти во текот на уписните 
рокови и врши нивно архивирање и дистрибуција 

 Врши административно технички поддршка во делот на 
студиските програми за прв циклус студии 

 Проверува и води писмена евиденција за добиените 
Решенија за акредитации и Решенија за почеток со 
работа на студиските програми за додипломски и прв 
циклус студии, изготвува табеларни прегледи и ги 
доставува до претпоставените 

 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 



 11

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 
од Kомисијата за настава и обезбедување квалитет и 
присуствува на истата 

 Го следи делот на управувањето со човечките ресурси 
во институцијата, изготвува годишни планови и 
извештаи за вработување на вработените во Ректоратот, 
учестувува во изготвувањето на актите за внатрешна 
организација и систематизација на работните места на 
вработените во Ректоратот на УКЛО, како и во 
постапките на вработување, унапредување и мобилност 
на вработените во институцијата  

 Врши административно-техничка поддршка во 
работата на Универзитетското студентско собрание на 
УКЛО, како и координација на Факултетските 
студентски собранија на единиците на УКЛО. 

Одговара пред Раководител на Сектор за настава, обезбедување квалитет, 
наука и меѓународна соработка 

 
 

Реден број  5 
Шифра ОБН 01 02 В02 004 
Ниво В2 
Звање  Виш соработник за настава и наука 
Назив на работно место Виш соработник за настава (втор и трет циклус) 
Број на извршители 1 (еден) 
Вид на образование Образование 
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 во насока на 
административно технички поддршка во делот на  вториот 
и третиот циклус студии. 

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 

 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 втор и трет циклус студии  

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

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

 Врши административно технички поддршка во делот на 
студиските програми за втор и трет циклус студии 

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

 Врши техничка поддршка во подготвување на 
седниците, работниот материјал и водењето записници 
од Комисијата за настава и обезбедување квалитет и од 
Советот на докторски студии на Универзитетот и 
присуствува на истите 

 Остварува комуникација (директна, писмена, 
електронска) со соодветните стручно административни 
лица, 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. 

Одговара пред Раководител на Сектор за настава, обезбедување квалитет, 
наука и меѓународна соработка 

 
 
 

1. Сектор за настава, обезбедување квалитет, наука и меѓународна соработка 
1.2. Одделение за наука и меѓународна соработка  

 
Реден број  6 
Шифра ОБН 01 02 В01 004 
Ниво В1 
Звање  Советник за настава и наука 
Назив на работно место Советник за наука  
Број на извршители 1 (еден) 
Вид на образование Образование / Наука за јазик  
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  Присуствува на состаноци на Комисија за наука и 
меѓународна соработка и Совет на докторски студии 

 Организира и присуствува на средби со 
координаторите на проектите за коишто Универзитетот 
има добиено ЕУ грантови 

 Подготвува годишни извештаи за научно – 
истражувачката дејност на Универзитетот и дава 
стручна помош, совети, предлози и мислења при 
подготвувањето на четиригодишната и годишните 
програми за развој на научно – истражувачката дејност 
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на Универзитетот, како и разгледува и прегледува 
четиригодишни и годишни програми за развој на 
научно – истражувачката дејност, подготвени од страна 
на единиците на Универзитетот 

 Ги следи отворените повици во рамките на ЕУ 
програмите и ги дисеминира информациите до 
единиците и придружните членки на УКЛО и учествува 
на инфо денови пред и за време на отворени повици за 
доделување ЕУ грантови 

 Извршува административни работи поврзани со 
подготвување на проектните апликации за време на 
отворените повици објавени во рамки на европските 
програми и програмите на Владата на РМ 

 Учествува на инфо денови наменети за корисници на 
ЕУ грантови и учествува на обуки за успешно 
администрирање и менаџирање на ЕУ проекти, како и 
извршува административни работи поврзани со 
имплементација на одобрените научно – истражувачки 
проекти  

 Ја следи примената на Правилникот за реализација на 
проекти финансирани од меѓународни програми, 
домашни и/или странски институции, влади или 
фондови на УКЛО и приложените Упатства, како и на 
соодветните ЕУ Програмски водичи и тоа за време на 
отворени повици, како и во текот на реализација на 
веќе одобрени проекти 

 Прибира, средува и чува документација од проектни 
апликации (за време на отворени повици), како и 
проектна документација за време на имплементација на 
проекти за коишто се одобрени ЕУ грантови, како и 
извршува административни работи како ЛЕАР 
(застапник назначен од правно лице) за Програмата 
Хоризонти 2020  

 Дисеминира информации од доменот на науката до 
мрежата 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 и врши 
и други работи што се во доменот на 
администрирањето на научната дејност на 
Универзитетот, како и учествува во организирањето и 
ко-организирањето на настани за промовирање на 
научно – истражувачката работа во рамките на 
Универзитетот (научни конференции, конгреси, 
форуми, семинари, „Денови на наука” и сл.). 

Одговара пред Раководител на Сектор за настава, обезбедување квалитет, 
наука и меѓународна соработка 

 
 

Реден број  7 
Шифра ОБН 01 02 В01 003 
Ниво В1 
Звање  Советник 
Назив на работно место Советник за меѓународна соработка 
Број на извршители 2 (два) 
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Вид на образование Наука за јазик 
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 насочени кон 
меѓународната соработка 

Работни задачи и обврски 
 
 

 Подготвува работни материјали и писуствува на 
седниците на Комисијата за наука и меѓународна 
соработка 

 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, обезбедување 
квалитет, наука и меѓународна соработка, како и со 
вработените од другите сектори во Ректоратот 

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

Одговара пред Раководител на Сектор за настава, обезбедување квалитет, 
наука и меѓународна соработка 

 
 

Реден број  8 
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) 
Вид на образование Наука за јазик 

 
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 насочени кон 
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меѓународната соработка 
Работни задачи и обврски 
 
 

 Помага во подготовка на работни материјали и 
писуствува на седниците на Комисијата за наука и 
меѓународна соработка 

 Учествува во подготовка на 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 

 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, обезбедување 
квалитет, наука и меѓународна соработка, како и со 
вработените од другите сектори во Ректоратот 

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

Одговара пред Раководител на Сектор за настава, обезбедување квалитет, 
наука и меѓународна соработка 
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2. Сектор за финансии, сметководство, инвестиции и развој 

 
 

Реден број  9 
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) 
Вид на образование Економски науки 
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, во насока на 
финансиите, сметководството, инвестициите и рајвојот. 

Работни задачи и обврски  Давање на совети на Генералниот секретар, односно 
Ректорот и проректорите за прашања од нивните 
делокрузи на работа и поддршка на нивната работа; 

 Организирање, насочување и координација на 
работата на Секторот; 

 Вршење на непосредна контрола и надзор над 
извршувањето на работите; 

 Распоредување на работите и задачите на 
подредените вработени во соодветниот сектор и 
давање стручна помош, совети и вршење на 
менторство на останатите вработени во соодветниот 
сектор; 

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

 Подготовка на предлог - план за работа на секторот со 
која раководи и организационите единици во состав; 
како и подготовка на извештаи за напредокот во 
спроведувањето на програмата за работа на секторот 
со кој раководи и организационите единици во состав; 

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

 Соработува со другите раководни лица од 
институцијата, 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; 
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 Во случај на отсуство или спреченост на Генералниот 
секретар, го заменува, врз основа на овластување од 
Генералниот секретар. 

Одговара пред Генерален секретар на Универзитетот 
 
 

2. Сектор за финансии, сметководство, инвестиции и развој 
2.1. Одделение за финансии, сметководство, инвестиции и развој 

 
Реден број  10 
Шифра ОБН 01 02 В01 011 
Ниво В1 
Звање  Советник  
Назив на работно место Советник за финансии, сметководство, инвестиции и 

развој и одговорен сметководител 
Број на извршители 1 (еден) 
Вид на образование Економски науки 
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 во насока на финансии, 
сметководство, инвестиции и развој. 

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,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, проверка на документи и прегледи 
изработени од страна на сметководителот и советникот 

 Врши соодветни книжења на настанати финансиски 
промени по изводи за сметките на Централната стручна 
и административна служба -  Ректорат и извештаите  за 
настанатите промени од службените картици ,како и 
сметководствена евиденција на сите финансиски 
документи 

 Подготвува месечни пресметки за аконтација на данок 
на добивка, врши пресметка на годишен данок на 
добивка, подготвува и пресметува Данок на додадена 
вредност, електронски ги доставува до Управа за јавни 
приходи и врши соодветни книжења  

 Изработува пресметки и анализи врз основа на 
сметководствени податоци по барање на раководството 
на Универзитетот, како и завршни сметки со 
финансиско образложение за сметките на Централната 
стручна и административна служба -  Ректорат 

 Изработува прегледи по доставени пресметки за 
обврската за уплата на процент од приходите на 
единиците, извршените уплати од единиците по сметки 
и вкупно, како и книжење на истите 
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 Присуствува на состаноци на Комисијата за 
материјално – финансиски прашања и инвестиции и 
изработува Записници 

 Остварува секојдневни консултации и усогласувања со 
раководителот на Секторот за финансии, 
сметководство, инвестиции и развој, 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  за 
непречена реализација на работните задачи и обврски, 
како и со МОН и други јавни и приватни институции во 
склоп на надлежностите. 

Одговара пред Раководител на Сектор за финансии, сметководство, 
инвестиции и развој 

 
 

Реден број  11 
Шифра ОБН 01 02 В01 011 
Ниво В1 
Звање  Советник 
Назив на работно место Советник за финансии, сметководство, инвестиции и 

развој 
Број на извршители 1 (еден) 
Вид на образование Економски науки 
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  во насока на финансии, 
сметководство, инвестиции и развој. 

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, како 
и 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 план 
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на сметките на Универзитетот и единиците, до 
Министерството за образование и наука 

 Континуиран 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 поединечни и 
збирни прегледи за утврдување на дејноста на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и 
единиците во негов состав врз основа на кои 
Министерството за образование и наука утврдува нови 
бруто плати за Универзитетот 

 Комуникација со соодветните лица на единиците во 
состав на Универзитетот, со цел остварување непречена 
реализација на работните задачи и обврски, 
вклучувајќи и 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 од областа на сметководство, 
финансии, инвестиции и развој 

 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 

 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 

 Прием на преглед – пресметки по основ на процент 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 процент од приходи 
што ги издвојуваат единиците за остварување на 
заедничките дејности на Универзитетот, како и на 
побарувањата врз основа на излезните фактури и 
извршените уплати на изводите на сметките на 
Централната стручната и административна служба на 
Универзитетот – Ректорат  

 Изработка на преглед – пресметки врз основа на 
Одлуки на органите на Универзитетот за исплата на 
лицата кои се членови на органите и телата на 
Универзитетот, како и на други лица вклучувајќи го и 
данокот на личен доход 

 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 
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 Евиденција на барањата и изработка на соодветни 
решенија, договори и прегледи согласно Програмата за 
инвестиции на Универзитетот. 

Одговара пред Раководител на Сектор за финансии, сметководство, 
инвестиции и развој 

 
 

Реден број  12 
Шифра ОБН 01 02 В02 011 
Ниво В2 
Звање  Виш соработник  
Назив на работно место Виш соработник за финансии, сметководство, 

инвестиции и развој  
Број на извршители 1 (еден) 
Вид на образование Економски науки 
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 во насока на финансии, 
сметководство, инвестиции и развој. 

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, вклучувајќи и плаќање на 
фактури во странска валута во консултација со 
раководителот на Сектор за финансии, сметководство, 
инвестиции и развој подготвува и доставува О1 
обрасци, налозите за плаќање ги доставува во 
Трезорска канцеларија – Битола и ја следи нивната 
реализација и други работи поврзани со трезорското 
работење 

 Прима претходно заверени од архиварот-
администратор патни налози, врши проверка на истите, 
подготвува соодветни прегледи за исплата со 
пресметан данок на личен доход и изготвува налози за 
исплата 

 Евидентира и подготвува преглед – пресметки врз 
основа на Одлуки од органите 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 
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примени испратници и пресметки од страна на 
соодветните вработени лица во Централната стручна и 
административна служба – Ректорат, кои по претходна 
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, а води и 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 е, 
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, соработува со Комисиите за попис при 
усогласување на финансиските податоци, обезбедување 
на фактури и други финансиски податоци кои им се 
потребни на комисиите, како и со другите вработени во 
Универзитетот. 

Одговара пред Раководител на Сектор за финансии, сметководство, 
инвестиции и развој 

 
 
 

Реден број  13 
Шифра ОБН0102Г01013 
Ниво Г1 
Звање  Самостоен референт 
Назив на работно место Магационер I / Самостоен референт за магацинско 

работење 
Број на извршители 1 (еден) 
Вид на образование Вишо или средно гимназиско образование или средно 

стручно – економска, техничка струка 
Други посебни услови  
Работни цели Ефективно, ефикасно, квалитетно го поддржува 

спроведувањето на работите од делокругот на соодветното 
одделение и сектор. 

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 
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 
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извршени набавки по договорите со цените дадени во 
понудите и врши следење и контрола на реализацијта 
на склучените договори согласно Законот за јавни 
набавки  

 Врши следење и контрола на реализацијата на 
набавките во согласност со Законот за јавните набавки 
и учествува во работа на Комисијата за јавни набавки 
како нејзин член, како и 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. 

Одговара пред Раководител на Сектор за финансии, сметководство, 
инвестиции и развој 
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3. Сектор за општи и правни работи 

 
 
 

Реден број  14 
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) 
Вид на образование Правни науки  
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  во насока на 
општите и правните работи. 

Работни задачи и обврски  Давање на совети на Генералниот секретар, односно 
Ректорот и проректорите за прашања од нивните 
делокрузи на работа и поддршка на нивната работа; 

 Организирање, насочување и координација на 
работата на Секторот; 

 Вршење на непосредна контрола и надзор над 
извршувањето на работите; 

 Распоредување на работите и задачите на 
подредените вработени во соодветниот сектор и 
давање стручна помош, совети и вршење на 
менторство на останатите вработени во соодветниот 
сектор; 

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

 Подготовка на предлог - план за работа на секторот со 
која раководи и организационите единици во состав; 
како и подготовка на извештаи за напредокот во 
спроведувањето на програмата за работа на секторот 
со кој раководи и организационите единици во состав; 

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

 Соработува со другите раководни лица од 
институцијата, 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 
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секретар, го заменува, врз основа на овластување од 
Генералниот секретар. 

Одговара пред Генерален секретар на Универзитетот 
 
 
 

3. Сектор за општи и правни работи 
3.1. Одделение за општи и правни работи 

 

Реден број  15 
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) 
Вид на образование Правни науки 

 
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  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 

 Го следи и применува Законот за заштита на личните 
податоци и другите акти 

 Го следи и применува Законот за јавните набавки и 
другите акти 

Одговара пред Раководител на Сектор за општи и правни работи 
 
 
 

Реден број  16 
Шифра ОБН 01 02 Г01 010 
Ниво Г1 
Звање  Самостоен референт 
Назив на работно место Архивар I / Самостоен референт архивар 
Број на извршители 1 (еден) 
Вид на образование Вишо или средно гимназиско образование или средно 

стручно – економска, техничка струка 
Други посебни услови  
Работни цели Ефективно, ефикасно, квалитетно го поддржува 

спроведувањето на работите од делокругот на соодветното 
одделение и сектор во насока на архивското работење. 

Работни задачи и обврски 
 

 Ги следи и ги применува законск.ите прописи што се 
однесуваат на архивското работење 
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 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, 
како и 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 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 

 Води евиденција за патни налози, за пристигнати 
фактури во Книгата за влезни фактури, за меѓународни 
проекти (архивирање и чување). 

Одговара пред Раководител на Секторот за општи и правни работи 
 
 
 

 
Реден број  17 
Шифра ОБН 04 01 А01 002 
Звање  Хигиеничар 
Назив на работно место Хигиеничар (Ректорат) 
Број на извршители 1 (еден)  
Вид на образование Основно или средно гимназиско образование или средно 

стручно – економска, техничка струка. 
Други посебни услови  

Работни цели Ефективно, ефикасно, квалитетно го поддржува 
спроведувањето на работите од делокругот на соодветното 
одделение и сектор во насока на одржување на хигиената 
во Ректоратот на Универзитетот. 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

 Ги чисти и се грижи за одржување на хигиената во 
работните простории, дворот, приодите и кругот околу 
зградата на Ректоратот на Универзитетот, за одржување 
на хигиената во санитарните јазли на зградата на 
Ректоратот на Универзитетот 

 Се грижи за собните цвеќиња и цвеќињата засадени во 
дворот на зградата на Ректоратот на Универзитетот, 
врши одржување и наводнување на дворот и 
зеленилото околу зградата на Ректоратот на 
Универзитетот 

 Помага за безбедноста и уредноста на зградата на 
Ректоратот на Универзитетот и канцелариите, 
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откривање на настанати штети и дефекти и навремено 
пријавување кај раководителот на секторот  

 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 и се грижи за одржување на 
хигиената на станот кој го користи Универзитетот 
(Стара Болница) 

 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, а 
повремено врши достава на материјали за потребите на 
Универзитетот и единиците на Универзитетот 

 Обавува работни задачи на телефонист на централа во 
зградата на Ректоратот на Универзитетот 

 Врши упатување на  странките до надлежните служби и 
канцеларии, 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 

 Врши проверка на просториите (дали се заклучени, 
дали се затворени прозорците и сл.) во зградата на 
Ректоратот на Универзитетот  

 Фотокопира и средува материјали за седници на Сенат, 
ректорска управа, Комисии и сл., фотокопира и средува 
материјали (од помал обем) за вработените во 
Ректоратот и се грижи за навремено сервисирање на 
сите средства со кои работи. 

Одговара пред Раководител на Секторот за општи и правни работи 
 
 

Реден број  18 
Шифра ОБН 04 01 А01 002 
Звање  Хигиеничар 
Назив на работно место Хигиеничар (Спортска сала) 
Број на извршители 1 (еден) 
Вид на образование Основно или средно гимназиско образование или средно 

стручно – економска, техничка струка 
Други посебни услови  

Работни цели Ефективно, ефикасно, квалитетно го поддржува 
спроведувањето на работите од делокругот на соодветното 
одделение и сектор во насока на одржување на хигиената 
во Спортската сала на Универзитетот. 

Работни задачи  
 

 
 
 
 

 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 
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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. 
Одговара пред Раководител на Секторот за општи и правни работи 

 
 

Реден број  19 
Шифра ОБН 04 02 А01 002 
Звање  Портир 
Назив на работно место Портир 
Број на извршители 1 (еден) 
Вид на образование Основно или средно гимназиско образование или средно 

стручно – економска, техничка струка 
Други посебни услови Положен стручен испит или лиценца за вршење работи на 

обезбедување на лица и имот  
Работни цели Ефективно, ефикасно, квалитетно го поддржува 

спроведувањето на работите од делокругот на соодветното 
одделение и сектор во насока на обезбедувањето на лицата 
и имотот. 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

 Врши евидентирање и упатување на  странките до 
надлежните служби и канцеларии, како и учествува и 
помага во одржување на редот и безбедноста на 
зградата на Ректоратот на Универзитетот  

 Врши достава на материјали за потребите на 
Универзитетот и единиците на Универзитетот, ја 
доставава и ја презема целокупната пошта од 
поштенскиот фах на Универзитетот  во Главната пошта 
во Битола и ја предава на советникот во Кабинетот на 
ректорот, како и ја 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, како и го 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, како и пријавува насилни 
оштетувања и влегувања од непознати лица до 
раководството, 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 
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 Врши одржување и наводнување на дворот и 
зеленилото околу зградата на Ректоратот на 
Универзитетот, зимскиот период ги чисти пристапните 
патеки околу  зградата на Ректоратот на Универзитетот 

 Се грижи за навремено и редовно затоплување на 
работните простории на зградата на Ректоратот на 
Универзитетот,исправност на апаратите за парно  
греење, прима  гориво за греење ЕЛ масло и се  
задолжува со  истото, како и дава месечен писмен 
извештај за потрошено гориво за греење 

 Фотокопира и средува материјали за седници на Сенат, 
ректорска управа, Комисии и сл., како и за  вработените 
во Ректоратот (кои се од поголем обем) 

 Одговара за техничката исправност на фотокопирот и 
се грижи за негово редовно сервисирање, како и се 
грижи за навремено сервисирање на сите средства со 
кои работи. 

Одговара пред Раководител на Секторот за општи и правни работи 
 
 

Реден број  20 
Шифра ОБН 04 02 А01 001 
Звање  Чувар 
Назив на работно место Чувар 
Број на извршители 2 (два) 
Вид на образование Основно или средно гимназиско образование или средно 

стручно – економска, техничка струка 
Други посебни услови  

Работни цели Ефективно, ефикасно, квалитетно го поддржува 
спроведувањето на работите од делокругот на соодветното 
одделение и сектор во насока на чување на објектот на 
Спортската сала. 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

 Ги чува објектите кои му се доверени и опремата во 
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. 

Одговара пред Раководител на Секторот за општи и правни работи 
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Реден број  21 
Шифра ОБН 04 03 А01 001 
Звање  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 гимназиско образование или средно 

стручно – економска, стопанска, техничка струка 
Други посебни услови Положен возачки испит за категориите А, Б, Ц1, Ц, Д1 

- професионален возач 
Работни цели Ефективно, ефикасно, квалитетно го поддржува 

спроведувањето на работите од делокругот на соодветното 
одделение и сектор во насока професионалното возење и 
одговорноста кон возниот парк. 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

 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 
возилата 

 Води евиденција за помината километража, за 
потрошеното гориво, за извршен сервис и замена на 
резервните делови за сите возила. 

Одговара пред Раководител на Секторот за општи и правни работи 
 
 
 

Реден број  22 
Шифра ОБН 04 03 А01 001 
Звање  Возач 
Назив на работно место Возач 
Број на извршители 1 (еден) 
Вид на образование Основно или средно гимназиско образование или средно 

стручно – економска, техничка струка 
Други посебни услови Положен возачки испит за категориите А, Б, Ц1, Ц, Д1 

- професионален возал 
Работни цели Ефективно, ефикасно, квалитетно го поддржува 

спроведувањето на работите од делокругот на соодветното 
одделение и сектор во насока професионалното возење. 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

 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 
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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. 

Одговара пред Раководител на Секторот за општи и правни работи 

 
  

Реден број  23 
Шифра ОБН 04 04 А01 011 
Звање  Работник во кујна 
Назив на работно место Работник во кујна 
Број на извршители 1 (еден) 
Вид на образование Основно или средно гимназиско образование или средно 

стручно – економска, техничка струка 
Други посебни услови  

Работни цели Ефективно, ефикасно, квалитетно го поддржува 
спроведувањето на работите од делокругот на соодветното 
одделение и сектор во насока на работата во кујната на 
Ректоратот. 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

 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 Ректорот, Проректорите, 
нивните посетители, 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 

 Обавува работни задачи на телефонист на централа во 
зградата на Ректоратот на Универзитетот 

 Помага околу грижата 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.   

Одговара пред Раководител на Секторот за општи и правни работи 
 
 

Реден број  24 
Шифра ОБН 04 01 А01 006 
Звање  Хаус-мајстор 
Назив на работно место Хаус-мајстор I 
Број на извршители 1 (еден) 
Вид на образование Основно или средно гимназиско образование или средно 

стручно – економска, техничка струка 
Други посебни услови  

Работни цели Ефективно, ефикасно, квалитетно го поддржува 
спроведувањето на работите од делокругот на соодветното 
одделение и сектор во насока на хаус-мајсторските работи. 
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Работни задачи  
 
 
 
 
 

 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 
 Врши работи во дворот и пристапите кај спортската 

сала и зградите на Универзитетот во поранешната 
Касарна, уредување на зеленилото во дворот и други 
активности. 

Одговара пред Раководител на Секторот за општи и правни работи 
 
 
 
 

3. Сектор за општи и правни работи 
3.2. Кабинет на ректор 

 
Реден број  25 
Шифра ОБН 01 02 В01 037 
Ниво В1 
Звање  Советник  
Назив на работно место Советник во Кабинет на ректор 
Број на извршители 1 (еден) 
Вид на образование Високо образование 
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 во насока на 
координирање на активностите на Кабинетот на ректорот. 

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 
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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/, 
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. 

Одговара пред Раководител на Секторот за општи и правни работи 
 
 

3. Сектор за општи и правни работи 

3.3. Одделение за издавачка дејност, култура и спорт 
 

Реден број  26 
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) 
Вид на образование Наука за јазик  / Образование 
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 во насока на издавачката 
дејност и културата. 
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Работни задачи и обврски 
 

 Подготвува и проверува работни материјали и 
присуствува на седници 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.)  

 Дава стручна помош, совети, предлози и мислења во 
врска со реализацијата на издавачката дејност на 
Универзитетот, како и 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, како и подготвува и 
прегледува материјали за објавување во Билтенот на 
Универзитетот, како и врши подготовка за 
дистрибуција на Билтенот на Универзитетот 

 Подготвува материјали поврзани со повикот за 
објавување научни трудови во меѓународното научно 
списание Хоризонти, како и 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 
рецензирањето на научни трудови 

 Го уредува научното списание, како и остварува 
комуникација со печатница и одговорни лица за 
печатење на научното списание 

 Присуствува на настани и активности поврзани со 
издавачката дејност на Универзитетот, како и учествува 
во креирањето промотивни материјали и промотивни 
активности  во врска со функционирањето на 
Универзитетот  

 Подготвува и прегледува материјали и содржини за 
електронската страница на Универзитетот 

 Остварува комуникација (директна, писмена, 
електронска) со соодветните стручно административ 
лица, 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. 

Одговара пред Раководител на Секторот за општи и правни работи 
 
 

 
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) 
Вид на образование Кинезиологија 
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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 во насока на културата и 
спортот. 

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 

 Дава техничка поддршка и соработува со 
Универзитетското студентско собрание и со 
Факултетските студентски собранија, 

Одговара пред Раководител на Секторот за општи и правни работи 
 
 

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) 
Вид на образование Образование 
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 во насока на 
библиотечното работење. 

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 

 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. 
Одговара пред Раководител на Секторот за општи и правни работи 
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3. Сектор за општи и правни работи 
3.4. Одделение за радио, ТВ и web 

 
Реден број  29 
Шифра ОБН 01 02 Б04 024 
Ниво Б4 
Звање  Раководител на Одделение 
Назив на работно место Раководител на Одделение радио, ТВ и web 
Број на извршители 1 (еден) 
Вид на образование Политички науки  
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 во насока на 
координирање на мас медиумите. 

Работни задачи и обврски 
 

 Давање на совети на непосредно претпоставеното 
раководно лице за прашања од неговиот делокруг на 
работа и поддршка на неговата работа како и 
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 и давање 
стручна помош, совети и вршење на менторство на 
останатите вработени во одделението; 

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

 Подготовка на предлог - план за работа на 
одделението со кое раководи како и  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;како и  
иницијативи за решавање на одделни прашања и 
проблеми од делокруг на одделението со кое 
раководи и други материјали;  

 Соработува со другите раководни лица од 
институцијата и со раководни лица 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 
претпоставеното раководно лице или генералниот 
секретар; 

 Во случај на отсуство или спреченост на непосредно 
претпоставеното раководно лице го заменува истиот 
врз основа на овластување од непосредно 
претпоставеното раководно лице, генералниот секретар 
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или Ректорот. 
Одговара пред Раководител на Секторот за општи и правни работи 

 

 
 

Реден број  30 
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) 
Вид на образование Политички науки  
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 во насока на 
координирање на активностите на Универзитетското радио. 

Работни задачи и обврски 
 

 Ја организира, контролира и координира работата на 
Универзитетското радио 

 Се грижи за подготовката и реализацијата на 
програмските содржини и 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 
УКЛО и подготвува соодветни емисии во кои 
информира за нив 

 Ги следи активностите на наставничкиот кадар на 
УКЛО, како и 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., како и за навремено информирање на 
соработниците во врска со прашања кои се од интерес 
за нив 

 Иницира активности за зголемување на слушаноста на 
радиото. 

Одговара пред Раководител на Одделение за радио, ТВ и web 
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Реден број  31 
Шифра ОБН 01 02 Г01 004 
Ниво Г2 
Звање  Техничар I 
Назив на работно место Самостоен референт – техничар 
Број на извршители 1 (еден) 
Вид на образование Вишо или средно гимназиско образование или средно 

стручно – економска, техничка струка 
Други посебни услови  
Работни цели Ефективно, ефикасно, квалитетно го поддржува 

спроведувањето на работите од делокругот на соодветното 
одделение и сектор во насока на техничка поддршка на 
Универзитетското радио. 

Работни задачи и обврски 
 
 
 

 Врши снимање и монтирање на радио емисии 
 Врши аудио обработка на снимениот материјал 
 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. 
Одговара пред Раководител на Одделение за радио, ТВ и web 
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4. Сектор за информатички и комуникациски технологии 

 
 
 

Реден број  32 
Шифра ОБН 01 02 Б02 007  
Ниво Б2 
Звање  Раководител на Сектор 
Назив на работно место Раководител на Сектор за информатички и 

комуникациски технологии 
Број на извршители 1 (еден) 
Вид на образование Електротехника / Електротехника и автоматика / 

Компјутерска техника и информатика  
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 во насока на 
координација на информатичките и комуникациските 
технологии. 

Работни задачи и обврски  Давање на совети на Генералниот секретар, односно 
Ректорот и проректорите за прашања од нивните 
делокрузи на работа и поддршка на нивната работа; 

 Организирање, насочување и координација на 
работата на Секторот; 

 Вршење на непосредна контрола и надзор над 
извршувањето на работите; 

 Распоредување на работите и задачите на 
подредените вработени во соодветниот сектор и 
давање стручна помош, совети и вршење на 
менторство на останатите вработени во соодветниот 
сектор; 

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

 Подготовка на предлог - план за работа на секторот со 
која раководи и организационите единици во состав; 
како и подготовка на извештаи за напредокот во 
спроведувањето на програмата за работа на секторот 
со кој раководи и организационите единици во состав; 

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

 Соработува со другите раководни лица од 
институцијата, 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; 
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 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. 

Одговара пред Генерален секретар на Универзитетот 
 
 

4. Сектор за информатички и комуникациски технологии 
4.1. Одделение за информатички и комуникациски технологии (ИКТ) 

 
Реден број  33 
Шифра ОБН 01 02 В02 009 
Ниво В2 
Звање  Виш соработник 
Назив на работно место Виш соработник за ИКТ 
Број на извршители 1 (еден) 
Вид на образование Информатика / Компјутерска техника и информатика 
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 во насока на ИКТ 
поддршка. 

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 и facebook 
страната на Универзитетот 

 Обезбедува централна поддршка за iKnow системот  
 Врши техничка поддршка на порталот на граѓанскиот 

дневник на УКЛО 
 Врши техничка поддршка во подготвување на 

седниците, работниот материјал и водењето записници 
од Kомисијата за ИКТ и присуствува на истата 

 Електронски ги закажува седниците на органите и 
телата на Универзитетот и ги припрема соодветните 
материјали. 

Одговара пред Раководител на Сектор за информатички и комуникациски 
технологии 

 
 

Реден број  34 
Шифра ОБН 01 02 В04 009 
Ниво В4 
Звање  Помлад соработник 
Назив на работно место Помлад соработник за ИКТ 
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Број на извршители 1 (еден) 
  
Вид на образование Информатика/ Компјутерска техника и информатика 
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 во насока на ИКТ 
поддршка. 

Работни задачи и обврски  Помага во обезбедувањети квалитетна техничка 
поддршка на корисниците (вработените) во ректоратот, 
со цел да се обезбеди континуитет во деловните 
процеси 

 Помага во обезбедувањето централизирана техничка 
поддршка (help desk). 

 Помага во инсталирање и оддржавање на постоечката и 
на новонабавена техничка опрема 

 Помага во техничката поддршка на настани и 
манифестации кои се организираат од страна на 
Ректоратот на Универзитетот 

 Помага во одржавање и ажурирање на веб и facebook 
страната на Универзитетот 

 Помага во обезбедувањето централна поддршка за 
iKnow системот  

 Помага околу одржувањето на порталот на граѓанскиот 
дневник на УКЛО 

 Помага во подготвување на седниците, работниот 
материјал и водењето записници од Kомисијата за ИКТ 
и присуствува на истата 

 Помага во електронски ги закажува седниците на 
органите и телата на Универзитетот и ги припрема 
соодветните материјали. 

Одговара пред Раководител на Сектор за информатички и комуникациски 
технологии 
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5. Центар за кариера, алумни и доживотно учење 

 
 
 
 

Реден број  35 
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) 
Вид на образование Економски науки / Образование 
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 во насока на поддршка на делот на кариера, 
алумни и доживотно учење. 

Работни задачи и обврски  Проверка и подготовка на материјали за потпишување 
на Договори, Меморандуми и Спогодби за соработка со 
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, како и 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, како и 
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 
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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, како и 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 соодветниот наставен и ненаставен 
кадар, вработени и/или ангажирани, на единиците на 
Универзитетот, во врска со непречената реализација на 
работните задачи и обврски, како и со соодветните, 
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. 

Одговара пред Генералниот секретар на Универзитетот 
 
 

Реден број  36 
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) 
Вид на образование Психологија 
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 во насока на поддршка на делот на кариерата, 
алумните и доживотното учење. 

Работни задачи и обврски 
 

 Подготовка на материјали за потпишување на 
Договори, Меморандуми и Спогодби за соработка со 
стопанските, нестопанките, владини и невладини 
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 
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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, 
како и за организирање тематски советување, семинари 
и курсеви за вработените во стопанските претпријатија 
и институциите, како и 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 , 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, како и со соодветните 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; 

 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, 
како и врши и други работи во врска со човечките 
ресурси во институцијата 

 Извршува административни работи поврзани со 
подготвување на проектните апликации, како и 
учествува на обуки за успешно администрирање и 
менаџирање на проекти. 

Одговара пред Генералниот секретар на Универзитетот 
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IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 21 
Овој Правилник може да се изменува и дополнува на начин и постапка како и при неговото 

донесување. 
 

Член 23 
Со влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за 

систематизација на работните места во Централната стручна и административна служба на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола бр. 14-238/4-1 од 24.02.2017 година (објавен во 
Билтенот на Универзитетот бр.425 од 01.03.2017 година) и Правилникот за изменување и 
дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Централната стручна и 
административна служба на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола бр. 14-244/4 од 
26.02.2018 година (објавен во Билтенот на Универзитетот бр.440 од 02.04.2018 година). 

 
Член 24 

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 (РЕКТОРАТ) 
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА   

Р.бр. Шифра Назив на работно место 

Број на извршители 

Систематизи-
рани  

 
Пополнети  

 
СТРУЧНО АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА 

(28 работни места со 30 извршители) 
1 ОБН 01 02 А01 001 Генерален секретар на Универзитетот 1 1 
2 ОБН 01 02 Б02 002 

  
Раководител на Сектор за настава, 
обезбедување квалитет, наука и 
меѓународна соработка 

1 0 

3 ОБН 01 02 Б02 003 Раководител на Сектор за финансии, 
сметководство, инвестиции и развој 

1 1 

4 ОБН 01 02 Б02 001 Раководител на Сектор за општи и 
правни работи 

1 1 

5 ОБН 01 02 Б02 007 
 

Раководител на Сектор за 
информатички и комуникациски 
технологии 

1 1 

6 ОБН 01 02 Б04 024 Раководител на Одделение за радио, ТВ 
и web 

1 1 

7 ОБН 01 02 В01 004 Советник за настава, наука и 
обезбедување квалитет 

1 1 

8 ОБН 01 02 В01 001 Советник за општи и нормативно-
правни работи 

1 0 

9 ОБН 01 02 В01 004 Советник за наука 1 1 
10 ОБН 01 02 В01 003 Советник за меѓународна соработка 2 2 
11 ОБН 01 02 В01 011 Советник за финансии, сметководство  

инвестиции и развој  и одговорен 
сметководител 

1 1 

12 ОБН 01 02 В01 011 Советник за финансии, сметководство  
инвестиции и развој 

1 1 

13 ОБН 01 02 В01  037 Советник во Кабинет на Ректор 1 1 
14 ОБН 01 02 В01 022 Советник за издавачка дејност и 

култура 
1 1 

15 ОБН 01 02 В01 035 
 

Главен и одговорен уредник на 
Универзитетско радио 

1 1 

16 ОБН 01 02 В01 038 Советник за кариера, алумни и 
доживотно учење 

1 1 

17 ОБН 01 02 В02 004 Виш соработник за настава (прв 
циклус) 

1 1 

18 ОБН 01 02 В02 004 Виш соработник за настава (втор и трет 
циклус) 

1 1 

19 ОБН 02 01 В02 011 Виш соработник за финансии, 
сметководство  инвестиции и развој  

1 1 

20 ОБН 01 02 В02 027 Виш соработник за култура и спорт 1 1 
21 ОБН 01 02 В02 008 Виш соработник за библиотечно 

работење 
1 1 

22 ОБН 01 02 В02 009 Виш соработник за ИКТ 1 1 
23 ОБН 02 01 В02 038 Виш соработник за кариера, алумни и 

доживотно учење 
 

1 1 
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24 ОБН 01 02 В04 009 Помлад соработник за ИКТ 1 1 
25 ОБН 01 02 В04 003 Помлад соработник за меѓународна 

соработка 
1 0 

26 ОБН 01 02 Г01 013 Магационер I / Самостоен референт за 
магацинско работење 

1 1 

27 ОБН 01 02 Г01 010 Самостоен референт архивар 1 1 
28 ОБН 01 02 Г02 004 Самостоен референт – техничар 1 1 

СТРУЧНО АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА ВКУПНО: 29 26 
ПОМОШНО-ТЕХНИЧКИ ЛИЦА 

(8 работни места со 8 извршители) 
29 ОБН 04 01 А01 002 Хигиеничар (Ректорат) 1 1 
30 ОБН 04 01 А01 002 Хигиеничар (Спортска сала) 1 1 
31 ОБН 04 02 А01 002 Портир 1 1 
32 ОБН 04 02 А01 001 Чувар 2 1 
33 ОБН 04 03 А01 001 

 
Возач во Кабинет на Ректор и 
одговорен на возен парк 

1 1 

34 ОБН 04 03 А01 001 Возач 1 1 
35 ОБН 04 04 А01 011 Работник во кујна 1 1 
36 ОБН 04 01 А01 006 Хаус-мајстор I 1 1 

ПОМОШНО-ТЕХНИЧКИ ЛИЦА ВКУПНО: 9 8 
 

РЕКТОРАТ СЕ ВКУПНО: 
 

38 
 

34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
Проф. д-р Сашо Коруновски 

                        Ректор 
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Бр. 14-1100/3-1 
      15.10.2021 
      Битола 

 
  Врз основа на член 17 став 7 од Законот за вработените во јавниот сектор 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/2016, 35/2018, 
198/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/2019 и 
14/2020), како и врз основа на член 103 точка 8, а во врска со член 160 став 1 точка 2 и 
став 3 од Законот за високото образование („Службен весник на РМ“ број 82/2018) и 
членови 93 и 95 од Статутот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, 
Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, на 272-та 
седница одржана на ден 15.10.2021 година, донесе 
 
 

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 (Ректорат)                   
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола  

 
 
 
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
    

 
Член  1 

Со овој Правилник за внатрешна организација на Централната стручна и 
административна служба (Ректорат)  на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 
Битола се утврдуваат видот и бројот на организациските единици, нивниот делокруг на 
работа, начините и формите на раководење, како и графички приказ (органограм) на 
внатрешната организација на институцијата. 

 
Член  2 

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

 
Член 3 

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

 
 

II.  ВИД И БРОЈ НА ОРГАНИЗАЦИСКИ ЕДИНИЦИ 
 

Член 4 
Во Централната стручна и административна служба на Универзитетот „Св. 

Климент Охридски“ – Битола се формираат следниве организациски единици: 
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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, обезбедување квалитет, наука и меѓународна соработка 
2.1. Одделение за настава и обезбедување квалитет 
2.2. Одделение за наука и меѓународна соработка. 

3.  Сектор за финансии, сметководство, инвестиции и развој 
3.1. Одделение за финансии, сметководство, 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. 
 
  
III. ДЕЛОКРУГ НА РАБОТА НА ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ ЕДИНИЦИ 
 

1. СЕКТОР ЗА ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ  
 

Член 5 
 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 6 

  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. 
 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;  
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 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; 
 Вршење на помошно-технички работи. 
 

 
1.2 Кабинет на ректор 

 
Член 7 

 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 
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 



4 
 

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 8 

 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; 
 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; 
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 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. 
 

 
1.4 Одделение за радио, ТВ и web 

 
Член 9 

 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 
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 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; 
 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, ОБЕЗБЕДУВАЊЕ КВАЛИТЕТ, НАУКА И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 
 

Член 10 
 За извршување на работите од делокругот на Секторот за настава, 
обезбедување квалитет, наука и меѓународна соработка се формираат следните 
одделенија: 

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

2.1 Одделение за настава и обезбедување квалитет 
 

Член 11 
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 Одделението за настава и обезбедување квалитет во делокругот на работа ги 
врши следните работи: 

 Подготовка на работни материјали за седниците на Комисијата за настава и 
обезбедување квалитет, 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;  

 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;  
 Поддршка при реализација на самоевалуација, како и надворешна 

евалуација на Универзитетот; 
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 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. 
 

 

2.2. Одделение за наука и меѓународна соработка 
 

Член 12 
 Одделението за наука и меѓународна соработка во делокругот на работа ги врши 
следните работи: 

 Подготвување на работни материјали за седниците на Комисијата за наука и 
меѓународна соработка; 

 Организирање и присуство на средби со координаторите на проектите за 
коишто Универзитетот има добиено ЕУ грантови 

 Подготвување годишни извештаи за научно – истражувачката дејност 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.); 

 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; 
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 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. 
 
 

3. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИИ, СМЕТКОВОДСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВОЈ 
 

Член 13 
 За извршување на работите од делокругот на Секторот за финансии, 
сметководство, инвестиции и развој се формираат следните одделенија: 

3.1 Одделение за финансии, сметководство, инвестиции и развој  
 
3.1 Одделение за финансии, сметководство, инвестиции и развој  

 
Член 14 

Одделението за финансии, сметководство, инвестиции и развој 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; 
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 Изработување прегледи по доставени пресметки за процент 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 вработени 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; 

 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 Законот 
за јавните набавки; 

 Примање, чување и издавање на рекламен материјал, уметнички слики и 
други предмети за промоција на Универзитетот; 
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 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; 
 Учество во постапки предвидени со прописи за реализација на 

инвестициските проекти; 
 Учествување во изготвувањето на Извештајот за работа на Ректорот и 

Универзитетот; 
 Вршење и други работи од доменот на Одделението. 
 
 

4. СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ 
  

Член 15 
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 16  
 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; 
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 Вршење и други работи од доменот на Одделението. 
 

 
5. УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЦЕНТАР 

 
Член 17 

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

 
5.1 Центар за кариера, алумни и доживитно учење 

 
Член 18 

 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; 
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 Вршење и други работи од доменот на Центарот; 
 Вршење други работи во согласност со Правилникот за уредување на работата 

на Центарот за кариера, алумни и доживотно учење на УКЛО.  
 
 
IV. НАЧИН И ФОРМИ НА РАКОВОДЕЊЕ СО ДЕЛОКРУГОТ НА РАБОТА 
 

Член 19 
 Со работата на Центрaлната стручна и административна служба (Ректорат) на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола раководи генералниот секретар на 
Универзитетот во согласност со Законот за високото образование и Статутот на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола. 
 Генералниот секретар на Универзитетот одговара пред Ректорот, Проректорите 
и Универзитетскиот сенат.  
 

Член 20 
 Со Секторот раководи раководител на Сектор, кој одговара пред Генералниот 
секретар на Универзитетот.  
   

Член 21 
 Со Одделението раководи раководител на Одделение, кој одговара пред 
раководителот на соодветниот Сектор.  
 

Член 22 
 Со Центарот раководи раководител на Центарот, кој одговара пред Генералниот 
секретар на Универзитетот. 
 
 
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 23 

Овој Правилник може да се изменува и дополнува на начин и постапка како и 
при негово донесување. 

 
Член 24 

Со влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за 
внатрешна организација на Централната стручна и административна служба на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (Ректорат) бр.14-238/5-1 од 
24.02.2017 година (објавен во Билтенот на Универзитетот бр. 425 од 01.03.2017 
година). 
  

Член 25 
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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ОРГАНОГРАМ (графички приказ)  

на организациската структура по организациски единици  
на Централната стручна и административна служба (Ректорат)  

на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола  
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Одделение за издавачка дејност, култура и спорт 

Кабинет на ректор 

Одделение за општи и правни работи 
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Врз основа на член 94 точка 22 од Законот за високото образование (Службен 

весник на РМ бр. 82/2018), Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ - Битола, на 195-та седница одржана на ден 27.10.2021 година, го донесе  
следниов 

 
     П Р А В И Л Н И К 
      за дополнување на 

      П Р А В И Л Н И К О Т 
ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ  

И СТУДИРАЊЕ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА  
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА 

 
 

Член 1 
Во Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и 

студирање на трет циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола 
(Пречистен текст - 2020), после членот 23 се додава нов член 24, кој гласи: 

 
„Член 24 

 На Барање на студентот и менторот, Советот на докторски студии на единицата 
може да му предложи на Наставно-научниот / Научниот совет назначување коментор на 
студентот од друга единица на Универзитетот, како и од друг универзитет во земјата или 
странство.  
 За коментор од друга единица на Универзитетот или од друг универзитет во 
земјата, може да се назначи професор кој е акредитиран за ментор во земјата. 
 Коментор од друг универзитет од странство може да се назначи доколку ги 
исполнува условите за ментор и тоа: да е редовен или вонреден професор од соодветната 
научна област и да има објавено 6 (шест) научни трудови во референтна научна 
публикација. Одлука за исполнување на условите за коментор од странство донесува 
Наставно-научниот / Научниот совет, на предлог на Советот на докторски студии на 
единицата. 
 Коменторот му помага на студентот и работи во согласност со насоките и 
упатствата дадени од менторот.  
 Коменторот може да води најмногу 3 студенти.“  
 

Член 2 
 Членовите од 24 до 80 од Правилникот, стануваат членови од 25 до 81. 
 

Член 3 
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола. 
 

 
                      Проф. д-р Пеце Николовски, 
                      Претседател на Сенат 
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