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Врз основа на член 110, став 1, точка 13
од Законот за високото образование (Службен
весник на Република Македонија бр. 82/2018 и
Службен весник на Република Северна
Македонија бр. 178/2021), Наставно-научниот
совет на Стоматолошкиот факултет во Скопје,
на 40. седница одржана на 17.9.2021 година, го
донесе следниов

-ниво В1 – асистент -23.
Друг соработнички кадар во високото
образование од областа на здравството
Категорија Б – вкупен број: 16
-ниво Б3 – друг дипломиран здравствен
работник со високо стручно образование – виш
лаборант - 8
-ниво Б3 – друг дипломиран здравствен
работник со високо стручно образование стоматолошка сестра – орален хигиенолог – 7
-ниво Б3 – друг дипломиран здравствен
работник со високо стручно образование дипломиран лабораториски биомедицински
инженер - 1
Категорија
Д
–
здравствени
соработници во областа на здравството, вкупен
број: 1
-ниво Д – самостоен стручен соработник –
биолог – 1.

ПРАВИЛНИК
за измена и дополнување на Правилникот за
систематизација на работните места на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во
Скопје – Стоматолошки факултет – Скопје
(АНЕКС бр. 9)
Член 1
Со овој Правилник се врши измена и
дополнување
на
Правилникот
за
систематизација на работните места на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје
– Стоматолошки факултет – Скопје (АНЕКС бр.
9), (Универзитески гласник бр. 544/2021 –
пречистен текст), во дел 1: Работни места на
наставен кадар.

Член 3
Во IV. Табеларен приказ на работни
места на наставниот кадар, по зборовите
„стручна стоматолошка сестра – орален
хигиенолог“,
се
додаваат
зборовите:
„самостоен стручен соработник – биолог“ и
„дипломиран лабораториски биомедицински
инженер“.

Член 2
Член 6 се менува и гласи:
„Во овој Правилник се утврдени и се
опишани 7 (седум) работни места на наставниот
кадар и 4 (четири) работни места на друг
соработнички кадар во високото образование
од областа на здравството – вкупно 11
(единаесет),
распоредени
во
следниве
категории и нивоа на работни места:
Наставен кадар
Категорија А – наставно-научни звања,
вкупен број: 56
-ниво А1 – редовен професор
-ниво А2 – вонреден професор
-ниво А3 – доцент.
Категорија А – научни звања, вкупен
број: 18
-ниво А1 – научен советник
-ниво А2 – виш научен соработник
-ниво А3 – научен соработник.
Категорија В - соработнички звања,
вкупен број: 23

Во табелата со реден број 8, во редот со
назив: шифра, шифрата ОБН 03 02 Г03 001 се
брише и се заменува со шифрата: ЗДР 03 01 Б03
оо7, а во редот со назив: назив и/или звање на
работното место се додаваат зборовите: „друг
дипломиран здравствен работник со високо
стручно образование“.
Во табелата со реден број 9, во редот со
назив: шифра, шифрата ЗДР 03 01 Го3 009 се
брише и се заменува со шифрата: ЗДР 03 01 Б03
оо7, а во редот со назив: назив и/или звање на
работното место се додаваат зборовите: „друг
дипломиран здравствен работник со високо
стручно образование“.
По табелата со реден број 9, се додава
нова табела со реден број 10 со следнава
содржина:
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Реден број
Шифра
Ниво
Назив на работното
место:
Број на извршители
Вид на образование
Општи и посебни
услови

Работни цели:
Работни задачи и
обврски:

Одговара пред:
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10
ЗДР 03 01 Д03 002
Д/Д3
самостоен стручен соработник – биолог
1
биологија
Општи услови според општите прописи за работни односи
Посебни услови: Потребни стручни квалификации:
ниво на квалификации VI според Македонската рамка на
квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС биологија
остварување високообразовна, научна и апликативна дејност.
- организира стручна и техничка подготовка за вежби и испити;
- подготвува реагенси и раствори;
- изведува и организира лабораториски анализи, поспецифични
анализи од областа на биохемијата и новопоставени анализи;
- се грижи за навремено обезбедување на потребните материјали за
реализација на вежбите и испитот и алармира за потреба од
материјали и ситен инвентар за успешна реализација на вежбите;
- се грижи за материјалите, опремата и инвентарот во лабораторијата
или местото на реализација на практичната настава;
- учество во реализација на научноистражувачки и апликативни
задачи;
- изведува и контролира работи при изведување на анализи со разни
оптоварувања, контролира и изведува анализи на пациенти на
амбулантски испитувања;
- зема биолошки материјал од пациенти;
- учествува во други облици на наставна работа утврдени со
студиските програми;
- се грижи за лабораториската опрема и садови и одговара за нивната
исправност.
раководителот на катедрата.

По табелата со реден број 10, се додава нова табела со реден број 11, со следнава содржина:
Реден број
11
Шифра
ЗДР 03 01 Б03 оо7
Ниво
Г/Г3
Назив на работното
дипломиран лабораториски биомедицински инженер
место:
Број на извршители
1
Вид на образование
фармација
Општи услови според општите прописи за работни односи
Општи и посебни
Посебни услови: Потребни стручни квалификации:
услови
- ниво на квалификации VI според Македонската рамка на
квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС;
- дипломиран лабораториски биомедицински инженер
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Работни цели:
Работни задачи и
обврски:

Одговара пред:
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остварување високообразовна, научна и апликативна дејност.
- помага во стручна и техничка подготовка за вежби и испити;
- помага во подготовка на реагенси и раствори;
- помага во вршење анализи од областа на медицинската биохемија,
сите рутински биохемиски испитувања;
- самостојно подготвува одделни реагенси кои му се доделени од
раководителот;
- изведува и контролира работи при изведување на анализи со разни
оптоварувања, контролира и изведува анализи на пациенти на
амбулантски испитувања;
- одговорен е за правилно чување на реагенси, хемикалии и сиот
материјал за изведување на анализите, за хигиената на
лабораториските садови; за правилно ракување со апаратурата,
редот и чистотата на работните места во лабораторијата; за
испраќање на резултатите од извршените анализи;
- се грижи за материјалите, опремата и инвентарот во лабораторијата
или местото на реализација на практичната настава и за навремено
обезбедување на материјали за реализација на практичната настава;
- изведува лабораториски анализи под надзор и учествува во
реализација на научноистражувачки и апликативни задачи;
- учествува и во други облици на наставна работа утврдени со
студиските програми.
раководителот на катедрата.

Табелата со назив: Катедра за болести на уста и пародонт се менува и гласи:
Научна област

Катедра за болести на устата и пародонтот
Број на извршители

Орална патологија,
Пародонтологија,
Општа
стоматологија
област друго
30405
30406
30400
20416

Наставнонаучни звања

11

Научни звања

1

4

Соработнички
звања
(асистенти)

2

Друг соработнички кадар во
високото образование
Стручна стоматолошка сестра
– орален хигиенолог – 1
Самостоен стручен
соработник – биолог – 1
Дипломиран лабораториски
биомедицински инженер - 1
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Табелата со назив: Катедра за ортодонција се менува и гласи:
Научна област

Катедра за ортодонција
Број на извршители

Ортодонција
30403

Наставнонаучни звања

Научни звања

6

3

Соработнички
звања
(асистенти)

1

Друг соработнички кадар во
високото образование
Виш лаборант - 2
Стручна стоматолошка сестра
– орален хигиенолог-1

Табелата со назив: Катедра за стоматолошка протетика се менува и гласи:
научна област
Протетика,
општа
стоматологија и
област друго
30407
30400
30416

Катедра за стоматолошка протетика
Број на извршители
Наставнонаучни звања

Научни
звања

12

7

Соработнички
звања
(асистенти)
4

Член 4
Овој Правилник за измена и дополнување
на Правилникот за систематизација на
работните места на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј”во Скопје – Стоматолошки факултет –

Друг соработнички кадар во
високото образование
Виш лаборант – 6
Стручна стоматолошка сестра –
орален хигиенолог – 1

Скопје (АНЕКС 9) (Универзитетски гласник бр.
544/2021) влегува во сила со денот на
објавувањето во Универзитетски гласник, а ќе
се објави по добиената согласнoст од
Ректорската управа на Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј” во Скопје.
Декан
Проф. д-р Ќиро Ивановски, с.р.
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