
Врз основа член 172, член 175 од Законот за високото образование („Сл. весник на РМ“ бр. 82/2018), 

член 8, член 11, член 24, член 26, член 27, член 28 и член 29 од Правилникот за посебните услови и 

постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори 

на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник бр. 411 од 5 ноември 2018 

год.), и чл. 59 од Статутот на Филозофскиот факултет - Скопје во состав на Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник бр. 463 од 18 октомври 2019 год.) Наставно-научниот совет на 

Филозофскиот факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, распишува 

      КОНКУРС 

1) За избор на еден (1) наставник во сите наставно-научни звања од наставно-научните области: 

Социјална антропологија (51120) и Општа социологија (51100), за време утврдено со закон. 

Кандидатите, покрај општите услови, треба да ги исполнуваат и посебните услови предвидени во 

чл. 164, чл. 165 и чл. 166 од Законот за високото образование, Правилникот за посебните услови и 

постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори 

на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник бр. 411 од 5 ноември 2018 

год.). 

Кон пријавата, кандидатите треба да достават:  

- кратка биографија /CV/ со фотокопија од одлуката за избор во наставно-научно звање, доколку 

имаат претходен избор во наставно-научно звање, 

- доказ за стекнат соодветен степен на образование - доктор на науки од научната област од која 

се избира; 

- доказ за познавање на најмалку еден странски јазик (за избор во наставно-научно звање доцент), 

- изјава за исполнување на општите и посебните услови за избор за работното место,  

- доказ за општа здравствена способност за работното место,  

- доказ дека со правосилна судска пресуда не е изречена казна забрана на вршење професија, 

дејност или должност, 

- список на објавени научни и стручни трудови, по еден примерок од трудовите 

-  Образец 1 (исполнетост на општите услови согласно Законот за високо 

образование („Сл. весник на РМ“ бр. 82/2018), 

- Образец 2 за исполнети посебни услови за избор на наставно-научно, научно, 

наставно-стручно звање, согласно Анекс 1 и табела 1 од Правилникот за посебните услови и постапката за 

избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори на 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник бр. 411 од 5 ноември 2018 год.). 

Изборот на кандидатите се врши согласно со Законот за високото образование и Правилникот за 

посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички 

звања и демонстратори на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник бр. 411 

од 5 ноември 2018 год.). 

Работното време на наставник избран во наставно-научно звање е определено во согласност со 

актите на Филозофскиот факултет. 

Основната бруто плата на наставник е околу 55.000 денари. 

Постапката по Конкурсот за избор во наставно-научни звања трае најмногу 6 месеци сметано од 

денот на објавување на конкурсот. 

Документите се доставуваат на Филозофскиот факултет во Скопје, бул. ,,Гоце Делчев” бр.9А, 

Скопје, во рок од 8 дена од денот на објавувањето. 

Ненавремените и некомплетни документи нема да се земат предвид за разгледување. 

Дополнителни информации на телeфон 02 3116-520. 

                                                                                                                                            
                                                                                                                                


