
 
Врз основа на член 172 од Законот за високо образование („Службен весник на РСМ“ 
бр.82/2018), член 23 од Законот за работните односи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 149/2009, 50/2010, 
52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 
113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015 и 27/2016), член 31 од Правилникот за 
критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и 
соработнички звања на Универзитетот за информатички науки и технологии ,,Свети 
Апостол Павле” Охрид, Универзитетот за информатички науки и технологии „Свети 
Апостол Павле“ Охрид, распишува 

 
ЈАВЕН КОНКУРС 

за избор на наставник во сите наставно научни звања на единица во состав на  
Универзитетот 

 
1. ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМИ, ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА, ДИГИТАЛНА, 
МУЛТИМЕДИЈАЛНА И АНИМАЦИСКА ТЕХНИКА 
 

Избор на наставник  во сите наставно-научни звања (Категорија А – наставно-
научни звања во високото образование,  
во научно поле: 109 Математика 
во научна област: 10900 Математика - 1 (еден) извршител, за време 
определено со Закон за високо образование 

 
КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР:  
Критериуми за избор на наставник во сите наставно-научни звања  
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите за избор во научни звања пропишани со 
Законот за високо образование и Правилникот за критериумите и постапката за избор во 
наставно-научни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот за 
информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ Охрид, како и условите за 
вработување пропишани со Законот за работните односи. 
Со пријавата по јавниот конкурс, кандидатите за избор на истражувач во сите 
научни звања треба да ги достават следните документи: 

− Кратка биографија (на англиски и македонски јазик);  

− Мотивационо писмо (на англиски јазик); 

− Доказ за стекнат степен доктор на науки, во оригинал или копија заверена на нотар 
(Високообразовната квалификација стекната во странство треба да е призната во 
Република Македонија во соодветна постапка); 

− Потврда за познавање англиски јазик; 

− Потврда за работно искуство во наставно-научна дејност и примена на научно-
истражувачки резултати (доколку има); 



− Список на објавени научни и стручни трудови (по еден примерок од трудовите во 
копија); 

− Уверение за државјанство, не постаро од 6 месеци, во оригинал или копија 
заверена на нотар. 

Јавниот конкурс трае 8 (осум) дена од денот на објавувањето.  
Изборот ќе се изврши во рокот предвиден со член 172 од Законот за високо образование 
(до шест месеца од објавувањето на јавниот конкурс). 
Паричниот износ на основна плата во нето износ на лицата избрани во научни звања 
зависи од звањето во кое истите се избрани (Научен соработник-29.100,00 денари / Виш 
научен соработник-31.300,00 денари / Научен советник-34.440,00 денари).  
Работното време е утврдено согласно со академскиот календар, распоредот на часови и 
Правилникот за работен ред и дисциплина.  
Потребните документи кандидатите ги доставуваат по пошта на адреса ул. Партизанска, 
бб, 6000, Охрид, електронска пошта contact@uist.edu.mk или директно во архивата на 
Универзитетот. 
Некомплетните и ненавремено доставени документи нема да бидат земени предвид во 
постапката за одлучување. 

Информации за работодавачот:  
Универзитет за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ Охрид  

Седиште: ул. Партизанска бб, Дом на АРМ, 6000 Охрид  
Телефон за контакт: 046 511 000  

Лице за контакт: Марија И. Тодоровска 

mailto:contact@uist.edu.mk

