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Botim i  Universitetit  “Nënë Tereza” në Shkup 

Издание на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје 

Redaktor i veprimtarisë botuese të UNT-së/ Уредник на издавачката дејност на УМТ: 

Prof.dr.Azis Pollozhani, rektor / Проф. д-р. Азис Положани, ректор 

Redaktor i Informatorit / Уредник на  гласникот: 

Prof.dr. Mustafa Ibrahimi / Проф. д-р. Мустафа Ибрахими 

Këshilli redaktues / Уредувачки одбор: 

Prof. Inor. dr. Rizvan Sulejmani / Вонр. проф. д-р. Ризван Сулејмани 

Prof. Inor. dr. Zoran Trifunov / Вонр. Проф. д-р. Зоран Трифунов 

Prof.dr. Mustafa Ibrahimi / Проф. д-р. Мустафа Ибрахими 

Rregullimi teknik / Техничко уредување 

Мr. Bujar Kajolli / М-р. Бујар Кајоли 



1. Правила за интерни процедури за финансиско управување и контрола / Rregulla për 
procedura interne për uhdëheqje financiare dhe kontroll

2. Процедура за канцелариско и архивско работење / Procedura për punë arkivore dhe punë 
në zyrë

3. Процедура за начинот на потпишување и проследување на акти / Procedura për mënyrën 
e nënshkrimit dhe përcjelljes së akteve

4. Упатство за службени патувања на вработените во Универзитетот „Мајка Тереза“ во 
Скопје Udhëzimi për udhëtime zyrtare tët të punësuarve në Universitetin “Nënë Tereza” në 
Shkup

5. Упатство за користење на угостителски услуги и за други трошоци за службени 
потреби на товар на средствата на Буџетот на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје / 
Udhëzim për shfrytëzim të shërbimeve hotelierike dhe për shpenzime tjera për nevoja zyrtare 
në llogari të mjeteve të buxhetit të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup

6. Одлука за користење на угостителски услуги за нарачки на безалохолни пијалоци и 
кафе услуги / Vendim për shfrytëzim të shërbimeve hotelierike për porosi të pijeve joalkoolike 
dhe shërbimeve për kafe

7. Одлука за користење на службен мобилен телефон / Vendim për shfrytëzim të telefonit 
zyrtar

Содржина / Përmbajtja:




































































	Правила за интерни процедури за финансиско управување и контрола - потпис
	Procedura za kanc i arhivsko rabotenje
	Procedura za potpisuvanje i prosl;eduvanje na akti
	Upatstvo za sluzbeni patuvanja
	Upatstvo za koristenje ugostitelski uslugi
	Odluka za koristenje ugostitelski uslugi
	Odluka za koristenje sluzben mob telefon
	Blank Page



