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Назив на 
работното 
место: 
 

Службеник во правната служба 

Факултет / 
Оддел: 

Канцеларија на правна служба 

Центар/ Сектор:  
 

Известува до: 
 

Директор на правната служба и прибавување 

Надгледува: 
 

 

Статус и 
рангирање: 

Полно работно време:   √        
Скратено работно време:                                         

 
Рангирање: 

 
 
 

 

Цел на работното место 

Да помага при координирањето и администрирањето на канцеларијата за правна служба, 
да придонесува за ефективното работење на оваа канцеларија преку пишување на правни 
документи, обезбедување информации и административна поддршка за поврзани 
прашања и администрирање на системот за прибавување 

 

Главни должности и одговорности 

Да придонесува во планирањето и прегледувањето на работата на канцеларијата за 
правна служба 

Да помага при ефективното координирање на работата на канцеларијата и да обезбедува 
информации и поддршка на кадарот и другите лица во врска со слични прашања 

Да обезбедува административна поддршка на директорот и да биде одговорен според 
пропишаното кога тој/таа не е слободен во рамките на овластувањата на работното место 

Да подготвува првични верзии на договори и друга правна документација за одобрување 

Да забележува и да пишува записници за потврда и циркулација на назначени состаноци 

Да го администрира системот за прибавување во согласност со правните и 
универзитетските процедури и напатствија, како и да ги користи истите при избирање на 
точната процедура која треба да се следи за секој договор за тендер 

Во соработка со соодветниот лидер на оддел, да подготвува документација за тендери 
или понуди и истите да ги издава според одредена временска рамка 

Да собира одговори за тендери и понуди за посебни унивеерзитетски договори 

Да организира состаноци на комисии навремено и да се осигура дека се обезбедени 
комплетни и точни информации за тендерот и понуда за евалуација и одлука 

Да ги известува соодветните страни за одлуките на комисиите 

Да одржува евиденција за сите документации за тендери или понуди како и да прима и да 
ги проследува соодветните документи како што се фактури и потврди за одобрување 

Да соработува со кадарот со којшто е поврзан, како што е директорот и Генералниот 
Секретар 

Да истакнува и да се справува со секакви помали проблеми или кршења на процедурата и 
да го известува директорот за посериозни прашања со цел истите да бидат решени 

Да учествува  во процесите за само-евалуаација и да учествува на релевантни обуки, 
вклучувајќи и разменување на добра пракса и стручност 

Да извршува должности и одговорности на правен, безбеден и сигурен начин 

Да презема должности во согласност со Статутот на Универзитетот, политиките, 
процедурите и упатствата и да ја следи мисијата на Универзитетот за извонредност и 
еднаквост 



Да извршува други должности  кои ќе се бараат  а кои се во согласност со позицијата 

 
 
Универзитет на Југоисточна Европа 
 

Квалификации, знаење и искуство 

 
Основни: 
 

 Додипломска квалификација во право или слична област или еквивалентна 
професионална квалификација 

 Добро познавање на тековните правни трендови/ добра пракса во прибавувањето 
 Тригодошно искуство во работење во слична средина со правни служби и 

прибавување 
 
Пожелни: 
 

 Постдипломска квалификација во право или слична област или еквивалентна 
професионална квалификација 

 Искуство во работење во високообразовна институција 
 Искуство во координирање на служба или работа 

 

Вештини и способности 

 
Основни: 
 

 Ефективна комуникација (усмена и пишана) на трите јазици кои се користат на 
Универзитетот (албански, македонски и англиски) и придонес во спроведувањето 
на јазичната политика; со странскиот кадар на англиски 

 Одлични меѓучовечки и комуникациски вештини, усмени и пишани 
 Способност да работи во тим 
 Способност да анализира и резимира информации 
 Способност да работи со соодветна доверливост и заштита на податоците 
 Способност да изготви усмени и пишани извештаи со добар квалитет  
 Способност да советува и ефективно да соработува со кадарот 
 Ефективни организациони вештини и вештини за справување со време 
 Способност да работи независно, флексибилно и кооперативно 
 Способност за  ефективно распределување на работата според приоритет на 

обемот со цел да се почитуваат крајните рокови и да работи добро под притисок 
 Одлично присуство и точност и ефективна употреба на работното време 
 Способност  за  ефикасна употреба на информатичка технологија и компјутерските 

системи на универзитетот  за да се исполнат барањата на работното место 
 Подготвеност да започне обука 
 Подготвеност да работи, придонесува и да ја промовира мисијта на Универзитетот 

за извонредност и еднаквост 
 
Пожелни: 
 

 Способност да идентификува и иницира нови идеи и проекти, да го прегледува 
нивниот успех и да ги подобрува 

 Способност и подготвеност да патува по потреба 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Организациона табела 

 
 

Правна служба 
 

 
 
  

 

Одобрување и ревизија 

Потпис на вработениот на работното место: 
 

Датум: 

Потпис на директор: 
 

Датум: 

Ревизија 

Потпис на вработениот на работното место: 
 

Датум: 

Потпис на директор: 
 

Датум: 

 
 

Генерален Секретар 

Директор на правна 
служба 

Службеник во 

правна служба 

Архивар 


