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Drejtuar: 

Këshillit Mësimor - Shkencor të Fakultetit të Shkencave Islame - Shkup 

 

 

R E C E N S I O N 

PËR VLERËSIMIN E PUNIMIT TË SPECIALIZIMI “NDIKIMI I LIGJËRIMIT 

TË LËNDËS SË MËSIM-BESIMIT NË SHKOLLAT PUBLIKE NË GOSTIVAR” 

TË PARAQITUR NË FAKULTETIN E SHKENCAVE ISLAME-SHKUP 

 

 

 

Këshilli Mësimor-Shkencor i Fakultetit të Shkencave Islame - Shkup,  në mbledhjen e 46-

të të rregullt të mbajtur më 28.02.2023 formoi Komisioni për vlerësimin e tezës së 

specializimit me titull “Ndikimi i ligjërimit të lëndës së mësim-besimit në shkollat 

publike në Gostivar”e punuar nga Imer Alili  në përbërje të: Prof. Dr. Shaban 

SULEJMANI, Assoc. Prof. Dr. sc. Shinazi MEMEDI dhe Prof. Dr. Muhamed 

MUSTAFA. Komisioni në përbërjen e përmendur e shikoi dhe vlerësoi me kujdes 

punimin e specializimit dhe Këshillit Mësimor-Shkencor të Fakultetit të Shkencave 

Islame - Shkup, i paraqet: 

 

 

 

RAPORT 
 

Punimi ka gjithsej 150 faqe,  tekst të përpunuar kompjuterik në fontin Times New 

Roman, me 1.5 hapësirë dhe madhësi të shkronjave 12, Prej gjithsej 150 faqeve, 126 faqe 

janë tekst bazë, ndërsa 24 faqe janë pjesë mbështetëse të hulumtimit. Punimi ka 157 

fusnotadhe 138 burime referenciale (Kur’ani i Shenjtë; 52 libra shkencorë; 1 libër 

shkollor; 66 revista shkencore dhe 18 burime elektronike).  Numri i fjalëve në këtë punim 

masteri është 37,343. 

Ky punim specializimi është i strukturuar në tetë kapituj, të cilave u paraprijnë: Deklarata 

e origjinalitetit, Mirënjohja si dhe Abstrakti në gjuhën shqipe dhe angleze. Njësitë janë 

sistemuar me tituj dhe nëntituj, gjë që siguron analizimin e duhur të materialit studimor. 

Në kapitullin e parë: Hyrje (faqe: 1-14), përfshihet një vështrim i përgjithshëm, pastaj, 

ndikimi i ligjërimit të lëndës së mësim-besimit në shkollat publike, identifikimi i 
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problemit,  objekti i hulumtimit, Arsyetimi i temës dhe struktura e punimit. Në këtë pjesë 

kandidati vënë pah se mësim-besimi fetar  u ofron nxënësve mundësi të zhvillojnë 

vetëbesimin dhe vetëdijen e tyre, të kuptojnë botën në të cilën ata jetojnë si individë dhe 

si anëtarë të grupeve, të sjellin përvojat e tyre dhe të kuptuarit e jetës në klasë, të  

zhvillojnë qëndrime pozitive ndaj të tjerëve, duke respektuar bindjet dhe përvojën e tyre, 

të reflektojnë dhe të marrin parasysh vlerat e tyre dhe të të tjerëve si dhe të merren me 

çështje që formojnë bazën për zgjedhjet dhe sjelljen personale. 

Kapitulli i dytë, i titulluar: Qëllimi i punimit (faqe: 15 – 17), përfshin qëllimet e punimit, 

objektivat e hulumtimit, pyetjet kërkimore si dhe hipotezat e punimit. Kandidati në këtë 

pjesë me mjeshtëri radhitë qëllimin dhe objektivat e punimit, ndër të cilat janë: elaborimi 

i konceptit të ligjërimit të lëndës së mësim-besimit në shkollat publike, shqyrtimi i 

përcaktimit të ligjërimit të lëndës së mësim-besimit në shkollat publike, evidentimi i 

nevojave arsimore të nxënësve për lëndën e mësim-besimit, vlerësimin e ndikimit të 

ligjërimit të lëndës së mësim-besimit në  krijimin e identitetit, në zhvillimin e 

personalitetit të nxënësve, në mirëqenien e nxënësve; në vlerat etike, në avancimet 

akademike dhe sociale, në shpjegimin e mistereve të jetës, në promovimin e lirisë fetare 

etj.  

Në kapitullin e tretë: Ndikimi i  lëndës së mësim-besimit në shkollat publike (faqe: 18 

– 47), ofrohet analizë teorike e bazës së e mësim-besimit fetar islam përkonceptet e 

lartcekura duke përfshirë edhe  përfitimet e ligjërimit të lëndës së mësim-besimit si dhe 

orientimet pedagogjike që duhet të synohen përmes mësim-besimit. Kandidati në ketë 

pjesë ofron argumente shkencore lidhur me përmbushjen e kërkesave të ligjërimit të 

lëndës së mësim-besimit në lidhje me qëllimet dhe mësimin që duhet të arrihetdhe  

mbështetet në katër parime bazë: një shqetësim për t'u rrënjosur në realitetin konkret të 

besimit,  një dëshirë për t'i bërë nxënësit të marrin përgjegjësinë për të mësuarin e tyre, 

theksimi në zhvillimin e aftësive të diskutimit dhe rigoroziteti intelektual 

Kapitulli i katërt: Mësim-besimi islam (faqe: 48 – 70), trajton temat si:  mësim - besimi 

islam, rëndësia e mësim-besimit islam  në shkollat publike, vlera e mësim-besimit Islam, 

sfidat e ligjërimit të lëndës së mësim-besimit islam, faktorët e mësim-besimit islam, 

ushtrimi i lirisë fetare në institucionet arsimore, mësim-besimi islam në shkollat publike 

në RMV, me theks të veçantë në Gostivarë si dhe  mësim-besimi Islam dhe 

internacionalizmi. Kandidati në këtë pjesë përvijon  Kushtetutën e Republikës së 

Maqedonisë së Veriut e cila lejon grupet e tjera fetare të marrin të njëjtat të drejta ligjore 

dhe status si këto pesë grupe duke aplikuar për njohje dhe regjistrim nga qeveria përmes 

gjykatave. Kushtetuta thotë se pesë grupet fetare të emërtuara "dhe komunitetet dhe 

grupet e tjera fetare" janë të ndara nga shteti, të barabartë para ligjit dhe të lira për të 

krijuar shkolla, bamirësi dhe institucione të tjera sociale dhe bamirëse.  
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Në kapitullin e pestë: Korniza metodologjike (faqe: 74 – 79), jepet në detaje 

metodologjia e cila është përdorur për realizimin e temës, ku diskutohet: metoda teorike, 

metoda empirike me qasje cilësore, metoda deskriptive, mostra, instrumenti matës, 

metoda statistikore për përpunimin e të dhënave, natyra e hulumtimit, plani i veprimit, 

financimi, resurset, konsiderata etike si dhe konflikti i interesit.  

Kapitulli i gjashtë: Rezultatet e hulumtimit ( faqe: 80 – 114), përmes diagrameve dhe 

tabelave ofron me frekuenca dhe përqindje rezultatet e të dhënave demografike, si dhe 

rezultatet lidhur me perceptimet pjesëmarrësve për ndikimin e ligjërimit të lëndës së 

mësim-besimit në shkollat publike në Gostivarë. Konkretisht, në këtë kapitull përvijohen  

rezultatet e të dhënave demografike dhe  rezultatet e të dhënave lidhur me ndikimin e 

ligjërimit të mësim besimit. 

Në kapitullin e shtatë: Diskutimi, diskutohen më vështrim kritik (faqe: 115 – 120)  

rezultatet e hulumtimit dhe bëhen krahasime me gjetje të tjera të po kësaj problematike, 

bëhet testimi i hipotezave të ngritura në punim dhe arsyetohet  vlefshmëria e  punimit.  

Kandidati diskuton në mënyrë kritike të gjeturat e hulumtimit dhe ofron statistika, siç 

vijon: Nga hulumtimi vihet re se  qëllimi kryesor i ligjërimit të lëndës së mësim besimit 

në shkollat publike është zhvillimi i personalitetit të nxënësve, ngritja e mirëqenies së 

nxënësve, promovimi i lirisë fetare në mesin  e nxënësve, shpjegimi i  mistereve të jetës 

tek nxënësit, dhe mësimi i vlerave etike (69%). E gjetur tjetër në këtë punim masteri është 

se kurrikula e mësim-besimit fetar në shkollat publike në Gostivar duhet të përfshijë 

vetëm mësim-besimin  Islam (77%), si dhe lënda e mësim-besimit  duhet të ligjërohet  në 

të gjitha ciklet e shkollimit fillor dhe të mesëm (73%).  

Në kapitullin  e tetë: Konkluzione dhe Rekomandime (faqe: 121 – 125), ofrohen në 

pika të shkurtra të gjeturat e hulumtimit empirik si dhe jepen një varg rekomandimesh të 

cilat u adresohen organeve kompetente, vendimmarrësve të arsimit si dhe 

mësimdhënësve.  

Punimi përfundon me Literaturën e përdor, si dhe krejt në fund, këtij punimi i 

bashkëngjitet si shtojcë pyetësori i cili u përdor si instrument matës për këtë hulumtim.  
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Konkluzioni dhe propozimi: 

 

Punimi i specializimit i kandidatit Imer ALILI,me titull "Ndikimi i ligjërimit të lëndës 

së mësim-besimit në shkollat publike në Gostivar” është një punim kërkimor shkencor 

i konceptuar dhe realizuar në fushën e Metodikës së Mësim-Besimit. Punimi është 

rezultat i punës së suksesshme kërkimore. Sipas mendimit të Komisionit Recensues, 

punimi plotëson kërkesat dhe standardet themelore për përgatitjen e punimit të 

specializimit. 

Duke pasur parasysh sa më sipër, Komisioni Recensues i propozon Këshillit Mësimor-

Shkencor të Fakultetit të Shkencave Islame –Shkup të pranojë vlerësimin pozitiv dhe të 

caktojë datën e mbrojtjes së punimit të specializimit të kandidatit Imer ALILI, me titull 

"Ndikimi i ligjërimit të lëndës së mësim-besimit në shkollat publike në Gostivar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 Shkup, 06.03.2023.    Komisioni recensues:   

      

   Аssоc. Prof. Dr.Shinazi MEMEDI, ________d.v._________ (Kryetarë); 

    Prof. Dr. Muhamed MUSTAFI, ________d.v._________ (Anëtarë) dhe 

                                  Prof. Dr. Shaban SULEJMANI,  ________d.v._________ (Mentor). 
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РЕЦЕЗИЈА 

ЗА ПРОЦЕНКА НА РАБОТАТА ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА „ВЛИЈАНИЕ НА 

ДИСКУРСОТ НА ПРЕДМЕТ ВЕРСКА НАСТАВА ВО ЈАВНИТЕ 

УЧИЛИШТА ВО ГОСТИВАР“ ДОСТАВЕНО НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА 

ИСЛАМСКИ НАУКИ-СКОПЈЕ 

 

Наставно-научниот совет на Факултетот за исламски науки - Скопје, на 46- та 

редовна седница одржана на 28.02.2023 година, формираше Комисија за оцена на 

специалистучки труд под наслов „Влијание на дискурсот на предметот верска 

настава во јавните училишта во Гостивар“ изработена од Имер АЛИЛИ, составена 

од: Проф. Др. Шабан СУЛЕЈМАНИ; Асоц. Проф. Др. сц. Шенази МЕМЕТИ и 

Проф. Др. Мухамед МУСТАФА. Комисијата во споменатиот состав внимателно ја 

разгледа и оцени работата на специалистичкиот трод и Наставно-научниот совет на 

Факултетот за исламски науки-Скопје, доставува: 

 

ИЗВЕШТАЈ 

Трудот има вкупно 150 страници, компјутерски обработен текст со фонт Times New 

Roman, со простор 1,5 и големина на фонтот 12. Од вкупно 150 страници, 126 

страници се основен текст, додека 24 страници се придружни делови од 

истражувањето. Трудот има 157 фусноти и 138 референтни извори (Чесниот Куран; 

52 научни книги; 1 учебник; 66 научни списанија и 18 електронски извори). Бројот 

на зборови во овој магистерски труд е 37.343. 

ОвОЈ специјалистички труд е структуриран во осум поглавја, на кои им претходат: 

Декларација за оригиналност, Потврда и Апстракт на албански и англиски јазик. 

Единиците се систематизирани со наслови и поднаслови, со што се обезбедува 

правилна анализа на студискиот материјал. 

Во првото поглавје: Вовед (страници: 1-14) е вклучен преглед, потоа, влијанието на 

наставно-верскиот дискурс во државните училишта, идентификацијата на 

проблемот, предметот на истражувањето, оправданоста на темата и структурата на 

трудот. Во овој дел кандидатот посочува дека веронауката им нуди можност на 

учениците да ја развијат својата самодоверба и самосвест, да го разберат светот во 

кој живеат како поединци и како членови на групи, да ги донесат своите искуства и 

разбирање за животот. во училницата, развиваат позитивни ставови кон другите, 

почитувајќи ги нивните верувања и искуства, размислуваат и ги земаат во предвид 

сопствените и туѓите вредности и се справуваат со прашања кои претставуваат 

основа за лични избори и однесување. 

Второто поглавје со наслов: Целта на трудот (страници: 15 – 17) ги опфаќа целите 

на трудот, целите на истражувањето, истражувачките прашања и хипотезите на 

трудот. Во овој дел кандидатот вешто ги поставува целта и целите на трудот, меѓу 

кои се: разработка на концептот на дискурсот на верска настава во јавните 
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училишта, испитување на дефиницијата на дискурсот на врска наставата во јавните 

училишта, докажување на образовните потреби на учениците за верска настава, 

вреднување на влијанието на дискурсот на предметот по верска натава врз 

создавањето идентитет, врз развојот на личноста. на студентите, на добросостојбата 

на студентите; во етичките вредности, во академските и општествените 

унапредувања, во објаснувањето на мистериите на животот, во промовирањето на 

верската слобода итн. 

Во третото поглавје: Влијанието на предмет верска настава во државните училишта 

(страници: 18 - 47), за горенаведените концепти е дадена теоретска анализа на 

основата на исламското религиозно учење-вера, вклучително и придобивките од 

дискурсот предмет по верска настава како и педагошките ориентации кои треба да 

се насочат преку наставно-верување. Кандидатот во овој дел нуди научни 

аргументи поврзани со исполнувањето на дискурсните барања на наставно-

верскиот предмет во однос на целите и учењето што треба да се постигне и се 

заснова на четири основни принципи: грижа да се вкорени во конкретната реалност 

на верата, желба да се натераат учениците да преземат одговорност за сопственото 

учење, акцент на развивање на вештини за дискусија и интелектуална строгост. 

Четвртата глава: Исламско верска натава (страници: 48 – 70), обработува теми како 

што се: Исламско верска натава, важноста на исламското учење-верата во 

државните училишта, вредноста на исламското веррска, предизвиците на наставата 

предметот исламска вера, факторите на исламското учење и верување, 

остварувањето на верската слобода во образовните институции, исламското учење 

и верувањето во јавните училишта во РМВ, со посебен акцент во Гостивар, како и 

исламското учење и верување и интернационализам. Кандидатот во овој дел го 

опишува Уставот на Република Северна Македонија кој им дозволува на другите 

верски групи да ги добијат истите законски права и статус како овие пет групи со 

поднесување барање за признавање и регистрација од страна на владата преку 

судовите. Уставот вели дека петте именувани верски групи „и другите верски 

заедници и групи“ се одвоени од државата, еднакви пред законот и слободни да 

основаат училишта, добротворни организации и други социјални и добротворни 

институции. 

Во петтото поглавје: Методолошка рамка (страници: 74 - 79), детално е дадена 

методологијата што се користи за реализација на темата, каде што се дискутира: 

теоретски метод, емпириски метод со квалитативен пристап, описен метод, 

примерок, мерен инструмент, статистички метод за обработка на податоци, 

природа на истражување, акционен план, финансирање, ресурси, етички 

размислувања и конфликт на интереси. 

Шестото поглавје: Резултатите од истражувањето (стр.: 80-114), преку дијаграми и 

табели, ги дава резултатите од демографските податоци со фреквенции и проценти, 

како и резултатите поврзани со согледувањата на учесниците за влијанието на 

дискурсот на предметот по верска настава во јавните училишта во Гостивар. 

Конкретно, ова поглавје ги прикажува резултатите од демографските податоци и 

резултатите од податоците поврзани со влијанието на верскиот наставниот дискурс. 
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Во седмото поглавје: Дискусија, покритички се дискутираат резултатите од 

истражувањето (страници: 115 - 120) и се прават споредби со други наоди од 

истиот проблем, се тестираат хипотезите изнесени во трудот и се врши валидноста 

на трудот. оправдано. Кандидатот критички дискутира за наодите од 

истражувањето и дава статистика и тоа: Од истражувањето се забележува дека 

главната цел на наставата по предметот вера во државните училишта е развој на 

личноста на учениците, подобрување на стандардот на ученикот, битието на 

учениците, промовирањето на верската слобода кај учениците, објаснувањето на 

мистериите на животот на учениците и учењето на етичките вредности (69%). 

Друга констатација во овој специалистички труд е дека наставната програма по 

веронаука во државните училишта во Гостивар треба да вклучува само исламско 

образование (77%), а предметот образование и вера треба да се изучува во сите 

циклуси на основното образование и средно (73%). 

Во осмото поглавје: Заклучоци и препораки (страници: 121 - 125), наодите од 

емпириското истражување се дадени во кратки точки и дадени се низа препораки 

кои се упатени до надлежните органи, носителите на одлуки во образованието и 

наставниците. 

Трудот завршува со користената литература, а на самиот крај кон овој труд како 

прилог е приложен прашалникот кој беше користен како мерен инструмент за ова 

истражување. 

Заклучок и предлог: 

 

Тезата на специјализацијата на кандидатот Имер АЛИЛИ, со наслов „Влијанието 

на дискурсот на предметот верска настава во јавните училишта во Гостивар“ 

е научно-истражувачки труд замислен и изведен од областа на методика на верска 

настава. Трудот е резултат на работата на успешно истражување, што според 

мислењето на Рецензентската комисија, трудот ги исполнува основните барања и 

стандарди за изработка на специалистички труд. 

Имајќи го предвид наведеното, Рецензентската комисија му предлага на Наставно-

научниот совет на Факултетот за исламски науки - Скопје да ја прифати 

позитивната оценка и да го определи датумот на одбраната на тезата на 

специјализацијата на кандидатот Имер АЛИЛИ, под наслов „Влијанието на 

дискурсот на предметот весрка настава во јавните училишта во Гостивар“. 

 

Скопје, 06.03.2023    Рецензиска комисија: 

          Ассоц. Проф. д-р.сц Шинази МЕМЕДИ, __с.р.п.____(преседател); 

                              Проф. д-р. Мухамед МУСТАФИ  _______с.р.п.________( (член) и 

                               Проф. д-р. Шабан СУЛЕЈМАНИ, ______с.р.п.________( (ментор). 
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Врз основа на член 110, став 1, точка 13 од Законот за високото образование (Службен 

весник на Република Македонија бр.  82/2018), Наставно – научниот совет на Факултетот 

на Исламски науки - Скопје   на 45-та редовна седницата одржана на 16.01.2023 година, го 

донесе следниов 

          

ПРАВИЛНИК 

за систематизација на работните места на Факултетот за Исламски науки - Скопје 

 Општи и основни одредби 

Член 1 

Со Правилникот за систематизација на работните места на Факултетот за Исламски 

науки во Скопје (во понатамошниот текст: Правилник) се утврдуваат називот и описот на 

работните места, односно звањата по организациони единици, со шифра, условите 

потребни за извршување на работните задачи и обврски на одделните работни места и 

бројот на вработените на факултет за Исламски науки   во Скопје (во натамошниот текст: 

Факултетот). 

Член 2 

Вработени на Факултетот се: 

1. лица избрани во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и 

соработнички звања, кои вршат високообразовна дејност (во понатамошниот текст: 

наставен кадар) и 

2. лица вработени во стручната и административната служба и помошно-техничките 

лица - ненаставен кадар. 

Правата, обврските и одговорностите на наставниот кадар се уредуваат со Законот за 

високото образование, актите на Факултетот и општите прописи за работните односи. 

Правата, обврските и одговорностите на ненаставниот кадар се уредуваат со 

одредбите од Законот за високо образование актите на Факултетот и општите прописи за 

работни односи. 
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Член 3 

Работните задачи и обврски утврдени со овој Правилник се определуваат согласно со 

нивната сродност, меѓусебна поврзаност, видот, обемот и степенот на сложеност, 

одговорност и други услови за нивно извршување и претставуваат основа за вработување 

и распоредување на вработените на Факултетот по работни места.  

Член 4 

    Овој Правилник е составен од Дел 1: Работни места на наставниот кадар и Дел 2: 

Работни места на стручната и административната служба и помошно-техничките лица. 

Член 5 

Табеларниот преглед (работна карта) на работните места по организациони единици е 

составен дел на овој Правилник. 

Дел 1 

Работни места на наставниот кадар 

 Распоред и опис на работните места на давателите на јавни услуги 

Член 6 

Во овој Правилник се утврдени и се опишани вкупно 5 видови работни места на 

наставниот кадар, распоредени во следниве категории и нивоа на работни места: 

Категорија А – наставно-научни звања, вкупен број: ______, 

- ниво А1 - редовен професор; 

- ниво А2 - вонреден професор; 

- ниво А3 –доцент. 

 Категорија В – соработнички звања, вкупен број: ______, 

- ниво В1 – асистент. 
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Член 7 

Наставниот кадар на Факултетот треба да ги исполнуваат општите услови утврдени со 

Законот за високото образование, посебните услови утврдени со Правилникот за 

посебните услови за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни, наставни и 

соработички звања и демонстратори на Факултетот и условите утврдени со овој 

Правилник наведени во Табеларниот преглед (работната карта – Прилог 1 и Прилог 2) на 

работните места. 

Дел 2 

Работни места на ненаставниот кадар 

 Распоред и опис на работните места на стручната и административната служба 

Член 8 

 Во овој Правилник се утврдени и се опишани вкупно _____ видови работни места на 

стручната и административната служба распоредени во следниве категории и нивоа на 

работни места: 

 Категорија А 

 - ниво А Секретар на Факултетот - вкупен број: 1. 

 Категорија Б 

- ниво Б4 - вкупен број: ____. 

 Категорија В 

- ниво В1 - вкупен број: _____. 

- ниво В2 - вкупен број: _____. 

- ниво В3 - вкупен број: _____. 

- ниво В4 - вкупен број: _____. 

 Категорија Г 

- ниво Г1 - вкупен број: 4. 
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 Општи услови 

Член 9 

Вработените во стручната и административна служба на Факултетот треба да ги 

исполнува следниве општи услови за пополнување на работното место: 

- да се државјани на Република Македонија; 

- активно да го користат македонскиот јазик; 

-  да се полнолетни; 

- да имаат општа здравствена способност за работното место; 

- со правосилна судска пресуда да не им е изречена казна забрана на вршење професија, 

дејност или должност. 

  

 Посебни услови 

Член 10 

Секретарот на Факултетот треба да ги исполнува следниве посебни услови за 

пополнување на работното место: 

 a)  Стручни квалификации: 

 - ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и 

најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен. 

    б) Работно искуство: 

- најмалку 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) Посебни работни компетенции: 

- познавање на странски јазик (најмалку еден од трите најчесто користени јазици на 

Европската Унија (англиски, француски, германски). 

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење. 



 

 

Buletini Nr. 39 (06 - MARS – 2023) Билтен Бр. 39 (06 - МАРС – 2023) 
 

 

16 

 

Член 11 

Раководните лица од категоријата Б на Факултетот треба да ги исполнуваат следниве 

посебни услови за пополнување на работното место: 

 а) Стручни квалификации: 

- за сите нивоа, ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на 

квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен. 

б) Работно искуство: 

- за нивото Б1, најмалку шест години работно искуство во струката, од кои најмалку 

две години на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку десет години 

работно искуство во струката, од кои најмалку три години на раководно работно место во 

приватен сектор; 

- за нивото Б2, најмалку пет години работно искуство во струката, од кои најмалку две 

години на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку осум години 

работно искуство во струката, од кои најмалку три години на раководно работно место во 

приватен сектор; 

- за нивоата Б3 и Б4, најмалку четири години работно искуство во струката, од кои 

најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години 

работно искуство во струката, од кои најмалку две години на раководно работно место во 

приватен сектор. 

Член 12 

Лицата од категоријата В на Факултетот треба да ги исполнуваат следниве посебни 

услови за пополнување на работното место:   

   а) Стручни квалификации: 

-        за нивото В1 - ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на 

квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 

степен; 

-        за нивоата Б2, В3 и В4 - ниво на квалификациите VI Б според Македонската 

рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или 

завршен VII/1 степен, односно VI степен. 



 

 

Buletini Nr. 39 (06 - MARS – 2023) Билтен Бр. 39 (06 - МАРС – 2023) 
 

 

17 

 

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 година работно искуство во струката; 

-        за нивото В4, со или без работно искуство во струката. 

 

в) Општи работни компетенции (средно ниво): 

-        решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг; 

-        учење и развој; 

-        комуникација; 

-        остварување резултати; 

-        работење со други/тимска работа; 

-        стратешка свест; 

-        ориентираност кон клиенти/засегнати страни; 

-        финансиско управување. 

 

г) Посебни работни компетенции за сите нивоа: 

-        познавање на странски јазик (најмалку еден од трите најчесто користени јазици 

на Европската Унија (англиски, француски, германски). 

-        активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење. 

  

Член 13 

Лицата од категоријата Г на Факултетот треба да ги исполнуваат следниве посебни 

услови за пополнување на работното место:   

а) Стручни квалификации: 

-        за сите нивоа стручни квалификации В А или ниво на квалификации IV според 

Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според 

ЕЦВЕТ или МКСОО, или најмалку вишо или средно образование. 

б) Работно искуство: 

-        за нивото Г1, најмалку три години работно искуство во струката; 

-        за нивото Г2, најмалку две години работно искуство во струката; 

-        за нивото Г3, најмалку една година работно искуство во струката; 

-        за нивото Г4, со или без работно искуство во струката. 
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в) Општи работни компетенции (почетно ниво): 

-        учење и развој; 

-        комуникација; 

-        остварување резултати; 

-        работење со други/тимска работа; 

-        ориентираност кон клиенти/засегнати страни; 

-        финансиско управување. 

г) Посебни работни компетенции за сите нивоа: 

-        активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење. 

Член 14 

Дополнителните услови за пополнување на работното место во стручната и 

административната служба на Факултетот се наведени во Табеларниот преглед (работната 

карта – Прилог 3) на работните места. 

 Распоред и опис на работните места на помошно-техничките лица 

Член 15 

Во овој Правилник се утврдени и се опишани вкупно _____ видови работни места на 

помошно-технички лица распоредени во следниве категории и нивоа на работни места: 

 Категорија А 

Ниво А1 

Подгрупа   1 (одржување на објекти и опрема) 

-        вкупен број: 12 (хаузмајстор и хигиеничари). 

Подгрупа   2 (обезбедување на објекти и опрема) 

-        вкупен број: 3 (чувари). 

Подгрупа   5 (други помошно – технички лица) 

-        вкупен број: 1 (курир). 
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 Општи услови 

Член 16 

Помошно-технички лица на Факултетот треба да ги исполнува следниве општи 

услови за пополнување на работното место: 

-        да се државјани на Република Македонија; 

-        активно да го користат македонскиот јазик; 

-        да се полнолетни; 

-        да имаат општа здравствена способност за работното место; 

-        со правосилна судска пресуда да не им е изречена казна забрана на вршење 

професија, дејност или должност. 

Посебни услови 

Член 17 

Помошно-техничките лица на Факултетот треба да ги исполнуваат следниве посебни 

услови за пополнување на работното место: 

а) Стручни квалификации: 

-        основно/средно образование. 

б) Работно искуство: 

-        со или без работно искуство. 
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Работна карта – Прилог  бр. 1 

  

  

           

 

 Наставен кадар 

 

Редовен професор 

Вонреден професор  

Доцент 

Асистент 

_________ 
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Опис на работните места 

Реден број: 1 

Категорија/ниво: А/А1 

Назив и/или звање 

на работното место: 

редовен професор 

Општи услови: Согласно со Законот за високото образование 

Посебни услови: Согласно со Правилникот за посебните услови за избор во наставно-научни, 

научни, наставно-стручни, наставни и соработички звања и демонстратори на 

Факултетот во Скопје 

Опис на работата на 

работното место: 

  

Работни цели: остварување високообразовна, научна, уметничка и апликативна 

дејност. 

Работни задачи и 

обврски: 

-     подготвување, организирање и одржување настава; 

- изведување приемни испити, организирање и изведување континуирана и 

завршна проверка на знаења и други форми на проверка на знаењата; 

-      вршење прием (консултации) на студенти; 

-      пишување на учебници, учебни помагала и друг вид на литература; 

-      објавување научно-стручни трудови; вршење стручно-апликативна 

дејност; вршење на менторство на студентите; 

-      учествување во реализација на курсеви, семинари и други форми на 

дообразување; постојано научно и стручно усовршување; 

-      водење и учествување во научноистражувачки проекти, со настојување 

да се обезбеди научен подмладок; 

-      презентирање резултати од научноистражувачката работа на 

конференции, симпозиуми, конгреси, семинари и сл.; 

-      учествување во работата на органите, комисиите и другите работни 

тела на Факултетот; 

-   вршење други педагошки обврски и работи утврдени со закон, 

колективен договор или со акт наФакултетот. 

Одговара пред: декан 
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 Реден број: 2 

Категорија/ниво: А/А2 

Назив и/или звање 

на работното место: 

вонреден професор 

Општи услови: Согласно со Законот за високото образование 

Посебни услови: Согласно со Правилникот за посебните услови за избор во наставно-

научни, научни, наставно-стручни, наставни и соработички звања и 

демонстратори на Факултетот __________________ во Скопје 

Опис на работата на 

работното место: 

остварување високообразовна, научна и апликативна дејност. 

Работни цели:   

Работни задачи и 

обврски: 

-           подготвување, организирање и одржување настава; 

- изведување приемни испити, организирање и изведување 

континуирана и завршна проверка на знаења и други форми на 

проверка на знаењата; 

-           вршење прием (консултации) на студенти; 

-           пишување на учебници, учебни помагала и друг вид на 

литература; 

- објавување научно-стручни трудови; вршење стручно-апликативна 

дејност; вршење на менторство на студентите; 

-      учествување во реализација на курсеви, семинари и други форми 

на дообразување; постојано научно и стручно усовршување; 

- водење и учествување во научноистражувачки проекти, со 

настојување да се обезбеди научен подмладок; 

-           презентирање резултати од научноистражувачката работа на 

конференции, симпозиуми, конгреси, семинари и сл.; 

- учествување во работата на органите, комисиите и другите 

работни тела на Факултетот; 

 - вршење други педагошки обврски и работи утврдени со закон, 

колективен договор или со акт на Факултетот. 

Одговара пред: декан 
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Реден број: 3 

Категорија/ниво: А/А3 

Назив и/или звање 

на работното место: 

Доцент 

Општи услови: Согласно со Законот за високото образование 

Посебни услови: Согласно со Правилникот за посебните услови за избор во наставно-научни, 

научни, наставно-стручни, наставни и соработички звања и демонстратори на 

факултетот_______________ во Скопје 

Опис на работата на 

работното место: 

  

Работни цели: остварување високообразовна, научна и апликативна дејност. 

Работни задачи и 

обврски: 

-        подготвување, организирање и одржување настава; 

-        изведување приемни испити, организирање и изведување 

континуирана и завршна проверка на знаења и други форми на проверка на 

знаењата; 

-        вршење прием (консултации) на студенти; 

-        пишување на учебници, учебни помагала и друг вид на литература; 

-        објавување научно-стручни трудови; вршење стручно-апликативна 

дејност; вршење на менторство на студентите; 

-        учествување во реализација на курсеви, семинари и други форми на 

дообразување; постојано научно и стручно усовршување; 

 -водење и учествување во научноистражувачки проекти, со настојување да 

се обезбеди научен подмладок; 

- презентирање резултати од научноистражувачката работа на 

конференции, симпозиуми, конгреси, семинари и сл.; 

-   учествување во работата на органите, комисиите и другите работни тела 

на Факултетот; 

 - вршење други педагошки обврски и работи утврдени со закон, 

колективен договор или со акт на Факултетот. 

Одговара пред: декан 
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 Реден број:  4 

Категорија/ниво: В/В1 

Назив и/или звање 

на работното место: 

Асистент 

Општи услови: Согласно со Законот за високото образование 

Посебни услови: Согласно со Правилникот за посебните услови за избор во наставно-

научни, научни, наставно-стручни, наставни и соработички звања и 

демонстратори на Факултетот во Скопје 

Опис на работата на 

работното место: 

  

Работни цели: остварување високообразовна, научна и апликативна дејност. 

Работни задачи и 

обврски: 

-          подготвување и изведување вежби; 

-          учествување во други облици на наставна работа, утврдени со 

студиските програми; 

-          учествување во изведувањето приемни испити, континуирана и 

завршна проверка на знаења, како и други форми на проверка на 

знаењата; 

-          вршење прием (консултации) на студенти; 

-          објавување научно-стручни трудови; 

-          постојано научно и стручно усовршување; 

-          учествување во научноистражувачки проекти; 

-          презентирање резултати од научноистражувачката работа на 

конференции, симпозиуми, конгреси, семинари и сл.; 

-          учествување во работата на органите, комисиите и другите 

работни тела на Факултетот; 

-          - вршење други педагошки обврски и работи утврдени со закон, 

колективен договор или со акт на  Факултетот. 

Одговара пред: декан 
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Работна карта – Прилог бр. 2 

 

    Број на 

извршители 

Други услови 

Научна 

област: 
   Закон за високото образование  

и Правилник за критериумите 

и постапката за избор во 

наставно-научни, научни, 

наставно-стручни и 

соработнички звања и 

асистенти 

__________________во Скопје 

Научна 

област: 
  Закон за високото образование  

и Правилник за критериумите 

и постапката за избор во 

наставно-научни, научни, 

наставно-стручни и 

соработнички звања и 

асистенти 

__________________во Скопје 

Научна 

област: 

право 

  Закон за високото образование  

и Правилник за критериумите 

и постапката за избор во 

наставно-научни, научни, 

наставно-стручни и 

соработнички звања и 

асистенти – докторанди на 

Универзитетот 

__________________во Скопје 

Научна 

област: 

-   Закон за високото образование  

и Правилник за критериумите 

и постапката за избор во 

наставно-научни, научни, 

наставно-стручни и 

соработнички звања и 

асистенти  ----------во Скопје 
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   Број на 

извршители 

Други услови 

  Научна 

област: 

  
Закон за високото образование  и 

Правилник за критериумите и 

постапката за избор во наставно-

научни, научни, наставно-

стручни и соработнички звања и 

асистенти –  на Факултетот  

__________________во Скопје 

Научна 

област: 

  
Закон за високото образование  и 

Правилник за критериумите и 

постапката за избор во наставно-

научни, научни, наставно-

стручни и соработнички звања и 

асистенти Факултетот 

__________________во Скопје 

Научна 

област: 

  
Закон за високото образование  и 

Правилник за критериумите и 

постапката за избор во наставно-

научни, научни, наставно-

стручни и соработнички звања и 

асистенти на Факултетот 

__________________во Скопје 

Научна 

област: 

. 
 

Закон за високото образование  и 

Правилник за критериумите и 

постапката за избор во наставно-

научни, научни, наставно-

стручни и соработнички звања и 

асистенти  на Факултетот 

__________________во Скопје 

Научна 

област: 

  
Закон за високото образование  и 

Правилник за критериумите и 

постапката за избор во наставно-

научни, научни, наставно-

стручни и соработнички звања и 

асистенти  

Факултетот__________________

во Скопје 
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   Број на 

извршители 

Други услови 

Научна 

област: 

  
Закон за високото образование  и 

Правилник за критериумите и 

постапката за избор во наставно-

научни, научни, наставно-

стручни и соработнички звања и 

асистенти  на 

Факултетот__________________

во Скопје 

Научна 

област: 

  
Закон за високото образование  и 

Правилник за критериумите и 

постапката за избор во наставно-

научни, научни, наставно-

стручни и соработнички звања и 

асистенти 

Факултетот__________________

во Скопје 

Научна 

област: 

  
Закон за високото образование  и 

Правилник за критериумите и 

постапката за избор во наставно-

научни, научни, наставно-

стручни и соработнички звања и 

асистенти – на Факултетот 

__________________во Скопје 

Научна 

област: 

  
Закон за високото образование  и 

Правилник за критериумите и 

постапката за избор во наставно-

научни, научни, наставно-

стручни и соработнички звања и 

асистенти Факултетот 

__________________во Скопје 
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         Работна карта - Прилог бр. 3 

 

Опис на работните места 

 Реден број: А2   

Шифра: ОБН 01 02 АО2 оо1  

Ниво:   

Назив и звање на работното место: секретар   

Број на извршители: 1   

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

високо образование, (240 ЕКТС или VII/1 степен) 

 или магистер по право, 300 ЕКТС. 
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Дополнителни услови:    

Опис на работата на работното место:     

Работни цели: раководење, обединување и координирање на работите 

од делокругот на Стручната и административна служба. 

  

Работни задачи и обврски: 
-   раководи со Стручната и административна служба; 

-   организира, координира, насочува и врши надзор и 

контрола на работата на Стручната и административна 

служба; 

-   ги распоредува  работите и работните задачи по 

организациони единици, како и дава упатства за работата и 

стручна помош и го следи  извршувањето на доделените 

работи и работни задачи; 

-   се грижи за уредноста и ажурноста на работата по 

предметите и за таа цел свикува и раководи со работните 

состаноци на Стручната и административна служба; 

-   ги следи прописите и укажува за нивната примена на 

органите на Факултетот; 

-   се грижи за подготовка и обработка на материјалите за 

седниците на органите и телата на Факултетот; 

-   се грижи за подготвување на одлуките и општите акти што 

ги донесуваат овие органи и тела; 

-   се грижи за изработка на одлуки и решенија што ги 

донесуваат органите на Факултетот; 

-   ги следи и се грижи за навремено извршување на одлуките 

и заклучоците на органите на управување, стручните 

органи и тела, како и нивните помошни тела. 

  

Одговара пред: Деканот   
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Опис на работните места 

Одделение за студентски прашања, правни и општи работи 

   Реден број: 8   

  Шифра: ОБН 01 02 БО4 оо5   

  Ниво: Б4   

  Назив и звање на 

работното место: 

раководител на Одделението за студентски прашања, 

правни и општи работи 

  

  Број на извршители: 1   

  Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

високо образование, (240 ЕКТС или VII/1 степен) 

 

  

  Дополнителни услови:     

  Опис на работата на 

работното место: 

    

  Работни цели: 
 

раководење, обединување и координирање на 

работите од делокругот на Одделението. 
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Работни задачи и 

обврски: 

-        раководи со Одделението и ги организира, ги насочува 

и ги координира работите во одделението; 

-        ги врши најсложените работни задачи и обврски во 

Одделението и ги распоредува работните задачи и 

обврски во Одделението; 

-        врши непосредна контрола врз ефикасната примена на 

законите, прописите, правилата и постапките за 

управување со човечките ресурси на Факултетот и врши 

контрола и надзор врз спроведувањето на постапките за 

запишување студенти, врз формирањето, водењето и 

чувањето на досиејата на студентите и врз водењето на 

електронските досиеја на студентите; 

-        врши непосредна контрола и надзор врз водењето на 

матичните книги на запишани и главните книги на 

дипломирани студенти и врши непосредна контрола и 

надзор врз подготовката на материјалите за седници на 

органите на Факултетот и по потреба води записници од 

седниците и изготвува одлуки и решенија од органите на 

Факултетот; 

-        изработува распоред за предавања за прв циклус  

студии и електронски индекси за студентите и 

наставниците; 

-        се грижи за утврдувањето на бројот на менторства и 

учества во комисии за одбрана на магистерски трудови 

според ЕКТС за наставниците на Факултетот и 

подготвува извештај до Одделението за финансиско, 

сметководствено и материјално работење за 

спроведување на исплата на наставниците за извршената 

работа;      -        се грижи за спроведувањето на 

правилата за студирање, за спроведувањето на одлуките 

на органите на Факултетот кои се однесуваат на 

делокругот на работата на Одделението, за 

спроведувањето на прописите за архивско и 

канцелариско работење и врши непосредна контрола и 

надзор во врска со редовното одржување на објектот, 

опремата и уредите на Факултетот;   

-        се грижи за имплементацијата на ЕКТС и 

остварувањето на соработката со други факултети во 

рамките на Универзитетот; 

-        изготвува предлог-план за работата на Одделението и 

изготвува извештаи за спроведувањето на програмата за 

работа на Одделението и подготвува статистички и други 

извештаи; 

-        изготвува предлози и дава иницијативи за решавање на 

одделни прашања и проблеми од делокруг на 

Одделението, како и соработува со другите 

административни службеници од институцијата за 

прашања од делокруг на Одделението. 

 

 Одговара пред: секретарот на Факултетот  
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  Реден број: 9   

  Шифра: ОБН 01 02 ВО1 оо2   

  Ниво: В1   

  Назив и звање на 

работното место: 

советник за човечки ресурси   

  Број на 

извршители: 

1   

  Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

високо образование, (240 ЕКТС или VII/1 степен). 

  

  Дополнителни 

услови: 

    

  Опис на работата 

на работното место: 

    

  Работни цели: 
 

стручна поддршка за прашања поврзани со човечките 

ресурси 
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  Работни задачи и 

обврски: 

-        учествува при изработката на нормативни акти 

на Факултетот, како и во подготвувањето на 

одлуките и општите акти што ги донесуваат 

органите на Факултетот; 

-        изготвува одлуки и решенија од органите на 

Факултетот; 

-        ги следи прописите со кои е регулирано 

работењето на Факултетот; 

-        Вводи правно-административни работи во 

постапките за управување со човечките ресурси 

и во постапките за вработување, унапредување и 

мобилност на административните службеници и 

другите вработени; 

-        се грижи за навремено отпочнување на 

постапките за избор на наставници и 

соработници; 

-        - учествува во организирањето и 

координирањето на стручното усовршување и 

управувањето со учинокот на 

административните службеници и другите 

вработени;   - ја води матичната книга на 

вработените и ги води и ги ажурира 

персоналните досиеја на вработените и друга 

евиденција во врска со управувањето со 

човечките ресури;            

-        подготвува разни потврди за вработените;  

-        работи со софтверот за управување со човечки 

ресурси; 

-        - подготвува материјали во врска со предлог-

планот за работата на Одделението и за 

изготвување извештаи за спроведувањето на 

програмата за работа на Одделението. 

  

  Одговара пред: раководителот на Одделението за студентски прашања, 

правни и општи работи 
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  Реден број: 10   

  Шифра: ОБН 01 02 ВО1 оо9   

  Ниво: В1   

  Назив и звање на 

работното место: 

советник за ИКТ   

  Број на 

извршители: 

1   

  Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

високо образование (240 ЕКТС или VII/1 степен). 

 

  

  Дополнителни 

услови: 

    

  Опис на работата 

на работното место: 

    

  Работни цели: 
 

стручна поддршка за остварувањето на правата и 

обврските на студентите и за потребите на 

наставата. 
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  Работни задачи и 

обврски: 

-        се грижи за непречено функционирање и 

одржување на компјутерската страница за 

ЕКТС, на веб страницата и на веб порталот на 

Факултетот; 

-        учествува во обработката на податоците 

поврзани со уписи и напредување на 

студентите, обработка на студентски анкети и 

по потреба врши обука на вработените и 

студентите за примена на ИКТ - системот; 

-        се грижи за одржувањето на системот за 

видеонадзор; 

-        се грижи за спроведувањето на електронско 

полагање; 

-        изработува распоред за полагање и списоци за 

полагање на испити; 

-        се грижи за одржувањето на терминали за 

електронско полагање и тестови; 

-        се грижи за одржувањето на факултетската 

компјутерска мрежа; 

-        - учествува во подготовката на материјалите во 

врска со предлог-планот за работата на 

Одделението и за изготвување извештаи за 

спроведувањето на програмата за работа на 

Одделението. 

  

  Одговара пред: 

  

Раководителот на одделението за студентски прашања, 

правни и општи работи 
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  Реден број: 11   

  Шифра: ОБН 01 02 ВО1 оо5   

  Ниво: В1   

  Назив и звање на 

работното место: 

советник за студентски прашања   

  Број на 

извршители: 

2   

  Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

високо образование (240 ЕКТС или VII/1 степен) 

 

  

  Дополнителни 

услови: 

    

  Опис на работата 

на работното место: 

    

  Работни цели: 
 

стручна поддршка за остварувањето на 

правата и обврските на студентите и за 

потребите на наставата. 
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  Работни задачи и 

обврски: 

-        самостојно ги врши најсложените работни задачи и 

обврски во Одделението;                    - се грижи за 

правилно спроведување на постапките за запишување 

студенти, формирањето, водењето и чувањето на досиејата 

на студентите и водењето на електронските досиеја на 

студентите; 

-        ги следи и ги применува правилата за студирање и 

другите прописи кои се однесуваат на делокругот на 

работата на Одделението; 

-        изработува уверенија и додаток на диплома за студенти 

кои дипломирале на прв циклус студии (180 кредити) и на 

втор циклус студии (240 кредити и 300 кредити); 

-        води матична книга за запишани студенти на прв и на 

втор циклус студии и главна книга за дипломирани 

студенти на прв и на втор циклус  студии;   

-        изработува решенија по разни основи за студенти на прв, 

втор и трет циклус на студии; 

-        изработува одлуки во постапката за оцена и одбрана на 

магистерски трудови според ЕКТС (одлука за подобност 

на тема, одлука за формирање комисија за оцена на 

магистерски труд, одлука за усвојување на извештај од 

комисија за оцена на магистерски труд, соопштение за 

одбрана на магистерски труд и одлука за одбрана на 

магистерски труд); 

-        се грижи за водење на досиејата на студентите запишани 

на постдипломски студии пред воведувањето на ЕКТС и 

изработува одлуки во постапката за оцена на магистерски 

трудови пред воведување на ЕКТС; 

-        - се грижи за водење на досиејата на студентите  кои 

пријавиле изработка на докторска дисертација пред 

воведувањето на ЕКТС и изработува одлуки во постапката 

за оценка на  докторска дисертација пред воведувањето на 

ЕКТС. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Одговара пред: раководителот на Одделението за студентски 

прашања, правни и општи работи 
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 Реден број: 12 

Шифра: ОБН 01 02 ВО3 оо7 

Ниво: В3 

Назив и звање на работното 

место: 

соработник за магистерски и докторски студии 

Број на извршители: 1 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

високо образование (180 ЕКТС) 

Дополнителни услови:   

Опис на работата на 

работното место: 

  

Работни цели:  

административна поддршка за остварувањето на правата и 

обврските на студентите и за потребите на наставата. 

 

Работни задачи и обврски:   ги следи и ги применува правилата за студирање и другите прописи 

кои се однесуваат на делокругот на работата на Одделението; 

изработува уверенија и додаток на диплома за студенти кои 

дипломирале на прв циклус (180 кредити) и на втор циклус  студии 

(240 кредити и 300 кредити); 

изработува уверенија за студенти кои дипломирале на трет циклус 

студии; 

 води  матична книга за запишани студенти на трет циклус  студии и 

главна книга за дипломирани студенти на трет циклус  студии;   

 изработува одлуки во постапката за оцена и одбрана на докторска 

дисертација според ЕКТС; 

изработува решенија по разни основи за студенти на прв, втор и трет 

циклус студии. 

Одговара пред: раководителот на Одделението за студентски прашања, правни и 

општи работи 
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Реден број: 13 

Шифра: ОБН 01 02 Во3 оо5 

Ниво: В3 

Назив и звање на 

работното место: 

соработник за студентски прашања 

Број на извршители: 3 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

високо образование, (180 ЕКТС). 

Дополнителни услови:   

Работни цели: 
административна поддршка за остварувањето на правата и 

обврските на студентите и за потребите на наставата. 
 

Опис на работата на 

работното место: 

  врши помошно-стручни работи во Одделението (консултации со 

студенти, запишување и изработка на индекси, како и запишување 

и заверување на семестар на студенти на прв, втор и трет циклус 

студии); 

 врши прием и распоредување на пријавите за полагање испити на 

студентите и средување на пријавите и обрасците за запишување и 

заверување на семестар во студентски досиеја; 

 изготвува извештаи за текот на испитните рокови; 

  издава потврди и уверенија за положени испити на студентите на 

прв, втор и трет циклус на студии; 

   издава изработени уверенија за завршени студии на прв, втор и 

трет циклус студии; 

 подготвува податоци за изготвување уверенија на студентите за 

завршени студии и за други исправи на студентите; 

 подготвува податоци за изготвување на дипломи на студентите на 

прв, втор и трет циклус студии, како и на дипломи на студенти 

запишани на последипломски студии пред воведувањето на ЕКТС, 

и ги организира и ги спроведува промоциите на студентите за 

завршени студии на прв и втор циклус студии. 

Одговара пред: Раководителот на одделението за студентски прашања, правни и 

општи работи 
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Реден број: 14 

Шифра: ОБН 01 02 В03 014 

Ниво: В3 

Назив и звање на 

работното место: 

соработник за деловно работење 

Број на извршители: 1 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

високо образование (180 ЕКТС) 

Дополнителни услови:   

Опис на работата на 

работното место: 

административна поддршка за канцелариското работење 

Работни цели: административна поддршка за канцелариското работење 

Работни задачи и 

обврски: 

спроведува рутински работни задачи и обврски во 

Одделението; 

 се грижи за организирањето на протоколарни работи и 

промотивни активности на Факултетот; 

 се грижи за организација и координација на активностите 

на деканот, продеканите и секретарот; 

води кореспонденција за потребите на Факултетот во 

земјата и во странство; 

 се грижи за техничката обработка на материјалите што се 

доставуваат за објавување во Билтенот на Факултетот; 

 се грижи за техничката проверка на изработените 

уверенија на студентите за завршени прв, втор и трет 

циклус студии;                     учестува во водење на 

евиденцијата на вработените и студентите на Факултетот. 

Одговара пред: раководителот на Одделението за студентски прашања, 

правни и општи работи 
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Реден број: 15 

Шифра: ОБН 01 02 ГО1 о10 

Ниво: Г1 

Назив и звање на 

работното место: 

самостоен референт - архивар 

Број на извршители: 1 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

вишо/средно образование 

Дополнителни услови:   

Опис на работата на 

работното место: 

  

Работни цели: административна поддршка за архивското и канцелариското 

работење. 

Работни задачи и 

обврски: 

 врши помошно-стручни работи во врска со канцелариското работење на 

Факултетот (прием, разгледување и распоредување, заведување, 

доставување, административно-техничко обработување, испраќање, 

разведување и класифицирање на документот/записот); 

 врши помошно-стручни работи во врска со архивското работење на 

Факултетот (одбирање на архивскиот од документарниот материјал, 

средување, евидентирање (попис и опис) и категоризација на архивскиот 

материјал, попишување на документарниот материјал на кој му изминал 

рокот за чување, уништување на предложениот документарен материјал, 

сместување, чување, заштита, обезбедување и користење на архивскиот и 

документарниот материјал во соодветен простор, стандардна опрема, 

техничко-технолошки средства и предавање на архивскиот материјал на 

трајно чување во Државниот архив); 

 води основна евиденција на документите (деловодник) и помошни книги 

за евиденција на документите; 

  ги користи и ги чува печатите и штембилите, согласно со посебно 

овластување на деканот на Факултетот; 

адресира, ковертира и подготвува материјали за доставување. 

Одговара пред: раководителот на Одделението за студентски прашања, правни и 

општи работи 
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  Реден број: 16   

  Шифра: ОБН 01 02 ГО1 013   

  Ниво: Г1   

  Назив и звање на 

работното место: 

самостоен референт за магацинско работење   

  Број на извршители: 1   

  Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

основно/средно образование 

  

  Дополнителни 

услови: 

    

  Опис на работата на 

работното место: 

    

  Работни цели: прием и издавање на материјали.   
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  Работни задачи и 

обврски: 

-        врши редовна контрола на противпожарните 

апарати и хидранти, алармниот систем за автоматска 

дојава на пожар, системот за панично осветлување, 

лифтот, телефонската централа, електричните и 

водоводните инсталации и системот за парно греење 

и се грижи за нивната исправност; 

-        врши редовна контрола на опремата во просториите 

за настава, во салите за состаноци, за конференции и 

другите простории на Факултетот и на другата 

опрема и уреди и се грижи за нивната исправност; 

-        се грижи за тековното одржување на објектот; 

-        се грижи за навременото отстранување на 

утврдените недостатоци и дефекти на опремата, 

уредите, инсталациите и на објектот, како и пријавува 

покрупни дефекти и недостатоци на опремата, 

уредите, инсталациите и на објектот и го контролира 

нивното отстранување; 

-        ја организира и ја контролира работата на 

хигиеничарките; 

-        врши ситни набавки во готово и плаќање на разни 

услуги од готовински депозит од касовиот максимум, 

како и води сметка за роковите на стасаноста на 

побарувањата и обврските; 

-        се грижи за евиденцијата на изданијата на 

Факултетот и врши годишен попис на основни 

средства, ситен инвентар, потрошен материјал и 

изданија од издавачката дејност; 

-        врши прием, чување и издавање на ситен инвентар, 

потрошен канцелариски и друг материјал, книги, 

обрасци и сл. за потребите на Факултетот и води 

евиденција за примениот и издадениот канцелариски 

и друг материјал, книги, обрасци и сл.; 

-        зготвува прегледи за примените и издадени 

материјали; 

-        се грижи и учествува во доставувањето на 

магистерски трудови и докторски дисертации на 

членовите на комисиите за оцена и одбрана. 

  

  Одговара пред: раководителот на Одделението за студентски 

прашања, правни и општи работи 
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Реден број: 17 

Шифра: ОБН 04 01 АО1 о06 

Назив и звање на 

работното место: 

хаусмајстор 

Број на извршители: 1 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

основно/средно образование. 

Дополнителни услови:   

Опис на работата на 

работното место: 

  

Работни цели: Одржување на објектот 

Работни задачи и 

обврски: 

- врши редовна контрола на противпожарните апарати и хидранти, 

алармниот систем за автоматска дојава на пожар, системот за панично 

осветлување, лифтот, телефонската централа, електричните и 

водоводните инсталации и системот за парно греење и се грижи за 

нивната исправност; 

- врши редовна контрола на опремата во просториите за настава, во 

салите за состаноци, за конференции и другите простории на 

Факултетот и на другата опрема и уреди и се грижи за нивната 

исправност; 

- се грижи за тековното одржување на објектот; 

- се грижи за навременото отстранување на утврдените недостатоци и 

дефекти на опремата, уредите, инсталациите и на објектот, и врши 

поправки на опремата, уредите, инсталациите и објектот; 

- пријавува покрупни дефекти и недостатоци на опремата, уредите, 

инсталациите и на објектот и го контролира нивното отстранување; 

- ја контролира точноста на искористената електрична енергија, вода и 

топлинска енергија со проверка на броилата и фактурираната 

количина. 

Одговара пред: раководителот на Одделението за студентски прашања, 

правни и општи работи 
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Реден број: 18 

Шифра: ОБН 04 05 АО1 о01 

Назив и звање на 

работното место: 

курир 

Број на извршители: 1 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

основно/средно образование 

Дополнителни 

услови: 

  

Опис на работата на 

работното место: 

  

Работни цели: достава на материјали и документи 

Работни задачи и 

обврски: 

-        врши доставување на акти по пошта или 

директно на адреса на примачот; 

-        секојдневно подигнува пошта и други пратки од 

поштенскиот фах на Факултетот, а по потреба 

подигнува и друга пошта и пратки; 

-        ја доставува поштата по фахови на Факултетот; 

-        врши доставување на дописи до вработените на 

Факултетот; 

-        врши доставување на документи за пријавување 

и одјавување на вработените во Агенцијата за 

вработување, Фондот за пензиско и инвалидско 

осигурување и во Фондот за здравственото 

осигурување. 

Одговара пред: 

 

 

раководителот на Одделението за студентски прашања, 

правни и општи работи 
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Реден број: 19 

Шифра: ОБН 04 01 АО1 о02 

Назив и/или звање 

на работното место: 

хигиеничар 

 Број на 

извршители: 

11 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

основно/средно образование 

Дополнителни 

услови: 

  

Опис на работата 

на работното место: 

  

Работни цели: одржување на хигиена 

Работни задачи и 

обврски: 

-        ја одржува хигиената во сите простории на 

Факултетот; 

-        ја одржува хигиената во просторот околу 

зградата и дворното место; 

-        се грижи за правилното и рационално 

користење на доделените средства за 

хигиена; 

-        врши редовна контрола и проверка на 

инвентарот, на инсталациите и опремата и 

известува за нивните недостатоци и 

дефекти; 

-        се грижи за движењата на надворешни лица 

во Факултетот. 

Одговара пред: раководителот на Одделението за студентски 

прашања, правни и општи работи 
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Реден број: 20 

Шифра: ОБН 04 02 АО1 о01 

Назив и звање на 

работното место: 

чувар 

Број на 

извршители: 

3 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

основно/средно образование 

Дополнителни 

услови: 

 

Опис на работата 

на работното 

место: 

  

Работни цели: чување на објектот 

Работни задачи и 

обврски: 

-        врши постојан надзор и контрола на објектот и 

опремата и го следи влегувањето и излегувањето од 

објектот; 

-        се грижи за техничкото обезбедување на објектот 

(затворање на врати и прозорци, исклучување на 

електрично осветлување, исклучување на клима - уреди 

и сл.); 

-        се грижи за одржувањето на редот и дисциплината во 

објектот; 

-        презема итни и неопходни мерки за отстранување на 

последици од пожар и елементарни непогоди, од 

излевање на вода од водоводната и канализационата 

инсталација и од други дефекти на инсталациите и 

опремата и веднаш го известува домаќинот или 

хаузмајсторот; 

-        пријавува покрупни дефекти и недостатоци на 

опремата, уредите, инсталациите и објектот и помага во 

нивното отстранување; 

-        во случај на кражба, веднаш ја известува најблиската 

полициска станица, како и домаќинот и секретарот. 

Одговара пред: раководителот на Одделението за студентски прашања, 

правни и општи работи 
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Одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење 

Реден број: 21 

Шифра: ОБН 01 02 БО4 011 

Ниво: Б4 

Назив и звање на 

работното место: 

раководител на Одделението за финансиско, сметководствено 

и материјално работење 

Број на извршители: 1 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

високо образование (240 ЕКТС или VII/1 степен). 

 

Дополнителни услови: лиценца за финансиско, сметководствено и материјално 

работење 

  

Опис на работата на 

работното место: 

  

Работни цели: раководење, обединување и координирање на работите од 

делокругот на Одделението 
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Работни задачи и 

обврски: 

- раководи со Одделението и ги организира, насочува и координира 

работите во Оделението; 

- врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите и 

задачите од делокругот на работа на Одделението; 

- се грижи за усогласеноста на документацијата со законските и 

подзаконските прописи и сметководствени стандарди и политики и за 

спроведувањето на одлуките на органите на Факултетот кои се однесуваат 

на делокругот на работата на одделението и врши контирање на 

сметководствената документација; 

- се грижи за обезбедување точна, вистинита, навремена и ажурна 

евиденција на промените во деловните книги;         

- ја подготвува завршната сметка на Факултетот и други извештаи од 

областа на финансиското работење и нивното доставување до надлежните 

органи; 

- ја подготвува буџетската пресметка и финансискиот план на Факултетот 

(месечен, квартален, годишен) и го следи неговото извршување; 

- обезбедува точна, вистинита, навремена и ажурна евиденција на 

промените во деловните книги; 

- управува, ја следи и ја контролира состојбата и движењето на средствата 

и изворите на средствата, приходите и расходите на Факултетот; 

- изготува предлог-план за работата на Одделението и изготвува извештаи 

за спроведувањето на програмата за работа на Одделението;                 

  

- соработува со другите раководни административни службеници од 

институцијата и со раководни службеници на соодветно ниво од други 

органи, за прашања од делокругот на Одделението. 

Одговара пред: секретарот на Факултетот 
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Реден број: 22 

Шифра: ОБН 01 02 ВО1 о13 

Ниво: В1 

Назив и звање на 

работното место: 

советник за јавни набавки 

Број на извршители: 1 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

високо образование, (240 ЕКТС или VII/1 степен) 

Дополнителни услови: лиценца за јавни набавки 

  

Опис на работата на 

работното место: 

  

Работни цели: стручна поддршка за прашања поврзани со јавните набавки 
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Работни задачи и 

обврски: 

-        ја следи и ја применува законската регулатива од 

областа на  јавните набавки; 

-        ја координира подготовката на планот за јавни 

набавки; 

-        ја изготвува одлуката за јавна набавка и го објавува 

огласот за јавна набавка; 

-        ја советува комисијата при спроведувањето на 

постапката за доделување договор за јавна набавка; 

-        ги подготвува потребните акти врз основа на 

извештајот од спроведена постапка; 

-        ги ажурира податоците кои согласно со овој закон се 

доставуваат во ЕСЈН; 

-        објавува негативна референца во ЕСЈН согласно со 

условите од овој закон и дава насоки и упатства на 

договорниот орган во врска со постапување во 

жалбената постапка во соработка со комисијата за 

јавна набавка; 

-        води правно-административни работи и евиденција за 

информациите од јавен карактер, постапува по 

претставки и предлози и врши правно-

административни работи во областа на заштитата на 

личните податоци; 

-        врши пресметка на годишен фонд на часови на 

наставници и соработници на Факултетот и подготвува 

извештај до Одделението за финансиско, 

сметководствено и материјално работење (самостоен 

референт за благајна) за спроведување на исплата на 

наставниците и соработниците за спроведена настава 

над годишната норма на часови;        

-        врши правно-административни работи во областа на 

договорните обврски за издавање на деловен простор 

под закуп во рамки на Факултетот. 

Одговара пред: раководителот на Одделението за финансиско, 

сметководствено и материјално работење 
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 Реден број: 23 

Шифра: ОБН 02 ВО2 011 

Ниво: В2 

Назив и звање на 

работното место: 

виш соработник за финансиско, сметководствено и 

материјално работење 

Број на извршители: 1 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

високо образование (180 ЕКТС). 

 

Дополнителни услови:  

Опис на работата на 

работното место: 

  

Работни цели: усогласеност на евиденцијата и документацијата со 

законските прописи и подзаконските акти. 

Работни задачи и 

обврски: 

- врши работни задачи и обврски од делокругот на Одделението; 

- ја следи и ја применува законската регулатива од областа на 

сметководството и буџетското работење и финансиската контрола; 

- учествува во подготвувањето на завршна сметка на Факултетот и други 

извештаи од областа на финансиското работење и нивно доставување до 

надлежните органи; - подготвува материјали и документи потребни за 

изработка на буџетот/финансискиот план и завршната сметка на 

Факултетот; 

- врши обработка и евидентирање на финансиските податоци, односно 

признавање на приходите и расходите, проценка на балансните позиции, 

како и евидентирање на амортизацијата и ревалоризацијата; 

-   учествува во изготвувањето на информации и извештаи за реализирани 

програми, проекти, договори и за извршувањето на буџетот; 

- подготвува извештаи за доспеани обврски и неплатени побарувања; 

- се грижи за тековното конфирмирање на побарувањата и обврските со 

коминтентите на Факултетот. 

Одговара пред: раководителот на Одделението за финансиско, 

сметководствено и материјално работење 
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Реден број: 24 

Шифра: ОБН 02 ГО1 008 

Ниво: Г1 

Назив и звање на 

работното место: 

благајник/ самостоен референт за благајна 

Број на извршители: 1 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

вишо/средно образование 

Дополнителни 

услови: 

  

Опис на работата на 

работното место: 

  

Работни цели: водење на сите уплати и исплати и нивно евидентирање  

Работни задачи и 

обврски: 

- врши помошно-стручни работи во Одделението; 

- врши подигање на денарски и девизни средства од 

Трезорот и Народната банка на РМ за исплата на патни 

налози, сметки во готово и сл.; 

- врши исплата во готовина (денари и девизи) и дознаки 

во странство за потребите на Факултетот; 

- врши пресметка и исплата на плата на вработенит      

врши пресметка и исплата согласно со доставен 

извештај за спроведена настава од наставниците и 

соработниците над годишната норма на часови; 

- врши пресметка и исплата согласно со доставен 

извештај од Одделението за студентски прашања и 

правни и општи работи за утврден број на менторства и 

учества во комисии за одбрана на наставниците за 

изработка на магистерски трудови според ЕКТС; 

-  врши проверка и евиденција на подигнатата готовина 

по ставки и потставки согласно со законските и 

подзаконските акти; 

-  ја води книгата на благајната (денарска и девизна). 

Одговара пред: раководителот на Одделението за финансиско, 

сметководствено и материјално работење 
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Библиотека - Одделение за библиотечно работење 

  

Реден број: 25 

Шифра: ОБН 01 02 БО4 оо8 

Ниво: Б4 

Назив и на работното 

место: 

раководител на Библиотека - Одделение за 

библиотечно работење 

Број на извршители: 1 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

високо образование (240 ЕКТС или VII/1 степен) или 

300 ЕКТС. 

Дополнителни 

услови: 

  

Опис на работата на 

работното место: 

  



 

 

Buletini Nr. 39 (06 - MARS – 2023) Билтен Бр. 39 (06 - МАРС – 2023) 
 

 

55 

 

Работни цели: раководење, обединување и координирање на работите 

од делокругот на Одделениет. 

Работни задачи и 

обврски: 

-        раководи со Одделението и ги организира, ги 

насочува и ги координира работите во 

одделението; 

-        ги врши најсложените работни задачи и 

обврски воОодделението и ги распоредува 

работните задачи и обврски во Одделението; 

-        врши непосредна контрола и надзор врз 

спроведувањето на постапките за библиотечно 

работење со наставниот кадар и студентите; 

-        се грижи за спроведувањето на правилата и 

прописите од делокругот на работата на 

одделението; 

-        се грижи за издавачката дејност на Факултетот; 

-        се грижи за обезбедување на пристап до научни 

бази на податоци и дава упатства за нивнто 

користење; 

-        изготвува предлог – план за работата на 

Одделението и изготвува извештаи за 

спроведувањето на програмата за работа на 

Одделението; 

-        врши меѓубиблиотечна размена на книги и 

списанија; 

-        изготвува предлози и дава иницијативи за 

решавање на одделни прашања и проблеми од 

делокруг на Одделението; 

-        соработува со другите раководни 

административни службеници од институцијата 

и со раководни службеници на соодветно ниво 

од други органи, за прашања од делокруг на 

Одделението. 

Одговара пред: секретарот на Факултетот 
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Реден број: 26 

Шифра: ОБН 01 02 ВО1 оо8 

Ниво: В1 

Назив и звање на 

работното место: 

советник за библиотечно работење 

Број на извршители: 1 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

високо образование, (240 ЕКТС или VII/1 степен). 

Дополнителни 

услови: 

стручна поддршка во обработка и користење на 

библиотечниот материјал. 

Опис на работата на 

работното место: 

  

Работни цели: стручна поддршка во обработка и користење на 

библиотечниот материјал. 
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Работни задачи и 

обврски: 

-        самостојно врши најсложени работни задачи и 

обврски во Одделението; 

-      самостојно ги спроведува постапките за 

техничка и компјутерска обработка на 

библиотечниот материјал и негова евиденција 

согласно со важечките библиотечни 

стандарди; 

-        ги следи и ги применува правилата и прописите 

од делокругот на работата на Одделението;  

-        се грижи за издавачката дејност на Факултетот; 

-        подготвува одбранети магистерски и докторски 

трудови за достава до наставниците и 

испраќање во НУБ;  

-      подготвува изданија на Факултетот за 

испраќање во НУБ; 

-        подготвува материјали во врска со предлог – 

планот за работата на Одделението и за 

изготвување извештаи за спроведувањето на 

програмата за работа на Одделението; 

-        издава библиотечен материјал на корисници и 

се грижи за тековно средување на 

библиотечниот фонд во магацинот и 

прирачните магацини; 

-        врши попис на библиотечниот материјал; 

 - го одржува редот и дисциплината во 

Библиотеката и читалната. 

Одговара пред: раководителот на Библиотека - Одделение за 

библиотечно работење 
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Реден број: 27 

Шифра: ОБН 02 ГО1 оо3 

Ниво: Г1 

Назив и звање на 

работното место: 

Самостоен референт - библиотекар 

Број на извршители: 1 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

вишо/средно образование 

Дополнителни 

услови: 

  

Опис на работата на 

работното место: 

  

Работни цели: административна поддршка во обработка и користење 

на библиотечниот материјал. 
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Работни задачи и 

обврски: 

-      врши помошно - стручни работи во Одделението; 

-        врши евидентирање на книги, списанија и друг 

библиотечен материјал во                   

инвентарната книга; 

-        врши техничка и компјутерска обработка на 

библиотечниот материјал според важечките 

библиотечни стандарди; 

-        средува библиотечни каталози (азбучен и 

топографски); 

-        издава библиотечен материјал на корисници; 

-        ги следи и ги применува правилата и другите 

прописи од делокругот на работата на 

одделението; 

-        подготвува одбранети магистерски и докторски 

трудови за испраќање во НУБ; 

-        подготвува изданија на Факултетот за испраќање 

во НУБ; 

-        се грижи за тековно средување на 

библиотечниот фонд во магацинот и прирачните 

магацини; 

-        Врши попис на библиотечниот материјал и ги 

одржува редот и дисциплината во Библиотеката 

и читалната. 

Одговара пред: раководителот на Библиотеката - Одделение за 

библиотечно работење 
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  Прилог бр. 4  

Рб. Научна област Редовни 
професори 

Вонредни 
професори 

Доценти Асистенти 
Вкупен број 

на 
извршители 

01 
Албанологија 
и методика на 
јазикот 

Мухамед 
Мустафи 

   
1 

02 
Фонетика на 
арапскиот 
јазик. 

Мухамед 
Мустафи 

   
1 

03 
Морфологија 
на арапскиот 
јазик. 

Мухамед 
Мустафи 

   
1 

04 
Османски 
јазик 

Мухамед 
Мустафи 

   1 

05 Туркки јазик. Мухамед 
Мустафи 

   1 

06 
Ислам и 
современиот 
свет 

Мухамед 
Мустафи 

   
1 

07 
Теорија, јазик, 
стил и превод 
на Куранот. 

Мухамед 
Мустафи 

   
1 

08 
Истражувачки 
проект. 

Мухамед 
Мустафи 

   1 

01 
Исламска 
педагогија. 

Насер 
Рамадани 

 

   
1 

02 
Методика на 
веронаука. 

Насер 
Рамадани 

 

   
1 

03 
Етика на 
религијата 

Насер 
Рамадани 

 

   
1 

Д Е К А Н 

Проф. д-р Шабан Сулејмани                


