
 

Република Северна Македонија 
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ 

ФАКУЛТЕТ ЗА ШУМАРСКИ НАУКИ, 
ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ЕКОИНЖЕНЕРИНГ „ХАНС ЕМ“ 

ул. „16 Македонска бригада“ бр. 1, 1000 Скопје 
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Врз основа на член 170 и 176 од Законот за високото образование (Службен весник на 

Република Македонија бр. 82/2018 и Службен весник на Република Северна Македонија бр. 

178/2021) и член 7,12 и 26 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. 411/2018), 

деканот на Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс 

Ем“ распишува 

           К О Н К У Р С 
       за  избор на 4 (четири) кандидати  во соработничко звање – асистент 
 

 Се распишува конкурс за избор на 4 (четири) кандидати во соработничко звање - 

асистент и тоа: 

I) 1 (еден) кандидат  во соработничко звање - асистент на катедрата за Проектирање 

и подигање на зелени површини, наставно-научна област Хортикултура 

(41007), согласно Класификацијата на научно-истражувачките подрачја, полиња 

и области според меѓународната Фраскатиева класификација; 

II) 1 (еден) кандидат  во соработничко звање - асистент на катедрата за Економика и 

организација на шумарството, наставно-научна област Економика на 

шумското стопанство (41006), согласно Класификацијата на научно-

истражувачките подрачја, полиња и области според меѓународната Фраскатиева 

класификација; 

III) 1 (еден) кандидат  во соработничко звање - асистент на катедрата за Уредување на 

шумите, наставно-научна област Уредување на шумите (41003), согласно 

Класификацијата на научно-истражувачките подрачја, полиња и области според 

меѓународната Фраскатиева класификација; 

IV) 1 (еден) кандидат  во соработничко звање - асистент  на катедрата за Одгледување 

на шумите, наставно-научна област Педологија (40100), согласно 

Класификацијата на научно-истражувачките подрачја, полиња и области според 

меѓународната Фраскатиева класификација.  

Услови: Кандидатите кои ќе се пријават на Конкурсот треба да ги исполнуваат општите 

услови согласно член 170 од Законот за високото образование („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 82/2018), како и условите согласно постојните критериуми 

дадени во 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 број 411 од 5 ноември 2018 година). 

Кандидатите кои ќе конкурираат треба да поднесат: пријава, кратка биографија, изјава 

дека ги исполнуваат општите и посебните услови за работното место, документите со кои се 

докажува исполнетоста на условите, уверение/сертификат за познавање на еден од најчесто 

користените јазици во Европската унија (англиски, француски, германски) и уверение за 

државјанство. 

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

Правилникот за потребните услови за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни 



и соработнички звања и демонстратори на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје 

(Универзитетски гласник бр. 411/2018). 

  Избраниот кандидат ќе заснова работен однос согласно одлуката за избор во соодветно 

соработничко звање, а врз основа на одредбите од Законот за високото образование. 

Работното време на соработникот-асистент е определено во согласност со актите на 

Факултетот. 

Конкурсот трае 8 дена од денот на објавувањето.  

       Пријавите со потребната документација се доставуваат преку архивата на Факултетот за 

шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ при Универзитетот „Св. 

Кирил и Методиј“ во Скопје, или по пошта на адреса: ул.16-та Македонска Бригада бр.1, 

1000 Скопје. 

Дополнителни информации на тел:  070/344-017 

 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и 
екоинженеринг „Ханс Ем“ 

 
 

 

 

 
 
  


