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Врз основа на член 103 став 1 точка 8, а во врска
со член 27, став 2 точка 8 од Законот за високото
образование („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 82/18) и член 29 од
Статутот на Универзитетот, Ректорската управа
на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, на
седницата одржана на 10.01.2020 година, ја
донесе следната:

Në bazë të nenit 103 dhe lidhur me nenin 27
paragrafi 2 pika 8 e Ligjit mbi Arsimin e Lartë
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë
së Veriut” nr. 82/18) dhe nenin 29 të Statutit të
Universitetit, Këshilli i Rektoratit të
Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup, në
mbledhjen e mbajtur me datë 10.01.2020 solli
këtë:

ОДЛУКА

VENDIM

1. Со оваа Одлука се утврдува потребата од 1. Me këtë Vendim miratohet nevoja për
распишување на Конкурс за премин и
shpalljen e Konkursit për kalim dhe
запишување на студенти на прв циклус на
regjistrim të studentëve në ciklin e parë të
студиските програми при Универзитетот
studimeve në programet studimore pranë
„Мајка Тереза“ во Скопје од други
Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup nga
Универзитети за учебната 2019/2020 година.
Universitete tjera, për vitin akademik
2. Конкурсот од точка 1 на оваа Одлука ќе се
2019/2020.
објави на веб страната на Универзитетот.
2. Konkursi nga pika 1 e këtij Vendimi do të
3. Конкурсот е составен дел на оваа Одлука.
shpallet në web faqen e Universitetit.
4. Одлуката влегува во сила со денот на
3. Konkursi është pjesë përbërëse e këtij
донесувањето.
Vendimi.
4. Vendimi hyn në fuqi ditën e sjelljes së tij.

Одлуката да се достави до: Сектор за општи и правни работи
х2, Одделение за студентски прашања и мобилност, Сектор
за финансии, сметководство, инвестиции и развој и архивата
на Универзитетот.

Vendimi të dorëzohet deri te: Departamenti për punë të
përgjithshme dhe juridike x2, Njësia për çështje
studentore dhe mobilitet, Departamenti për financa,
kontabilitet, investime dhe zhvillim dhe arkivi i
Universitetit.

Ректор /Rektor,
Prof. dr. Aziz Pollozhani d.v.
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Врз основа на член 103 од Законот за високо
образование („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 82/18), а во врска со член
16 од Правилникот за утврдување на платите и
надоместоците на вработените на Универзитетот
„Мајка Тереза“ во Скопје со број 0201-1561/1 од
26.12.2018 година и член 6 од Правилникот за
определување на додаток во плата на лица кои
извршуваат одредени одговорни и раководни
функции на Универзитетот „Мајка Тереза“ во
Скопје со број 0201-860/1 од 28.06.2019 година,
Ректорската Управа на Универзитетот „Мајка
Тереза“ во Скопје, на седницата одржана на
29.01.2020 година, ја донесе следната:

Në bazë të nenit 103 të Ligjit për arsim të lartë
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së
Veriut" nr. 82/18), e në lidhje me nenin 16 të
Rregullores për përcaktimin e rrogave dhe
kompensimeve të të punësuarve në Universitetin
,,Nënë Tereza’’ në Shkup, me nr. 0201-1561/1 nga
data 26.12.2018 dhe neni 6 të Rregullores për
përcaktimin e shtesës së rrogave për personat që
kryejnë funksione të caktuara përgjegjëse dhe
udhëheqëse në Universitetin ,,Nënë Tereza’’ në
Shkup, nr. 0201-860/1 nga data 28.06.2019,
Drejtoria Rektoriale e Universitetit ,,Nënë Tereza’’
në Shkup, në seancën e mbajtur më 29.01.2020, e
solli në këtë:

ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ НА
ДОДАТОКОТ ВО ПЛАТА НА ЛИЦАТА КОИ
ИЗВРШУВААТ ОДРЕДЕНИ ОДГОВОРНИ И
РАКОВОДНИ ФУНКЦИИ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ „МАЈКА ТЕРЕЗА“ ВО
СКОПЈЕ

VENDIM
PËR PËRCAKTIMIN E SHUMAVE TË
SHTESAVE NË RROGË PËR PERSONAT QË
KRYEJNË FUNKSIONE TË CAKTUARA
PËRGJEGJËSE DHE UDHËHEQËSE NË
UNIVERSITETIN “NËNË TEREZA” NË
SHKUP

Член 1
Месечниот додаток во плата за извршување
одредени одговорни и раководни функции
сопствените приходи на Универзитетот и
средства стекнати од други извори е изразен
бодови како што следи:
-

-

Neni 1
на
Shtesa
mujore
e
rrogës
për kryerjen e disa
од
од funksioneve të caktuara përgjegjëse dhe
во udhëheqëse nga të ardhurat vetanake të
Universitetit dhe nga mjete të akumuluara nga
burime të tjera shprehura me pikë si në vijim:
Ректор.......................................................165.52 - Rektor......................................................165.52
Проректор.................................................124.14 - Prorektor..................................................124.14
Советник
на
ректор
–
поранешен - Këshilltar i Rektorit – Rektori i mëparshëm
...................................................................37.24
ректор..........................................................37.24
Декан...........................................................37.24 - Dekan........................................................37.24
Продекан.....................................................24.83 - Prodekan....................................................24.83
Координатор на студиска програма.........32.05 - Koordinator i programit studimor.............32.05
Координатор на втор циклус на студии на - Koordinator i ciklit të dytë të studimeve në
nivelin e njësisë të Universitetit............... 32.05
ниво на единицата на Универзитетот...............
Koordinator
i studimeve të doktoratës......
32.05
32.05
Координатор на докторски студии...........
- Koordinator i kampusit.............................
32.05
32.05
Координатор на кампус............................. 32.05
Координатор на ЕКТС на ниво на - Koordinator i EKTS në nivel të Universitetit
.................................................................. 51.28
Универзитет.................................................51.28
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-

-

-

Координатор на ЕКТС на ниво на
единицата.................................................... 32.05
Раководител на катедра..............................32.05
Раководител на Центарот за соработка со
универзитети и други институции во земјата и
во странство................................................ 51.28
Раководител на Центарот за кариера....... 51.28
Раководител на Центарот за издавачка дејност
и библиотечен систем................................ 51.28
Раководител на спортскиот центар...........
51.28
Раководител на научно - општествениот
центар.......................................................... 51.28
Раководител
на
универзитетскиот
компјутерски центар.................................. 51.28
Одговорно лице за односи со јавноста –
портпарол и одговорно лице за слободен
пристап
до
информации
од
јавен
карактер.......................................................
51.28
Главен
и
одговорен
уредник
на
Универзитетското
научно
меѓународно
списание
СЕЕЈСД.......................................
32.05

-

-

-

-

Koordinator i EKTS në nivel të njësisë.... 32.05
Udhëheqës i katedrës................................ 32.05
Udhëheqës i Qendrës për bashkëpunim me
universitete dhe institucione të tjera në vend
dhe jashtë vendit..............................................
51.28
Udhëheqës i Qendrës për karrierë……… 51.28
Udhëheqës i Qendrës për botime dhe sistemi i
bibliotekës.................................................
51.28
Udhëheqës i qendrës sportive................... 51.28
Udhëheqës
i
Qendrës
shkencore
shoqërore.................................................. 51.28
Udhëheqës
i
Qendrës
kompjuterike
universitare............................................... 51.28
Personi përgjegjës për marrëdhënie me
publikun - zëdhënës dhe person përgjegjës për
qasje të lirë në informacione me karakter
publik........................................................ 51.28
Kryeredaktor i Revistës ndërkombëtare
shkencore të Universitetit SEEJSD …….32.05

Исплатите од став 1 на овој член ќе се вршат во
рамките на обезбедените средства за таа намена,
односно зависат од остварените финансиски
резултати во работењето.

Pagesat nga paragrafi 1 të këtij nenit do të bëhen
brenda kufijve të fondeve të parashikuara për atë
qëllim, domethënë, në varësi të rezultateve
financiare të punës.

Член 2
Со почнувањето со примена на оваа Одлука,
престанува да важи Одлуката за определување на
износите на додатокот во плата на лицата кои
извршуваат одредени одговорни и раководни
функции на Универзитетот „Мајка Тереза„ во
Скопје со број 0202-1252/2 од 04.10.2019 година.

Neni 2
Me fillimin e zbatimit të këtij Vendimi, pushon
vlefshmëria e Vendimit për përcaktimin e shumave
të shtesave të rrogës të personave që kryejnë
funksione të caktuara përgjegjëse dhe udhëheqëse
në Universitetin "Nënë Tereza" në Shkup me
numër 0202-1252/2 nga data 04.10.2019.

Член 3
Одлуката влегува во сила
донесувањето.

со

денот

Neni 3
на Vendimi hyn në fuqi ditën e miratimit të tij.

Ректор /Rektor,
Prof. dr. Aziz Pollozhani d.v.
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Врз основа на член 94 став 1 точка 12 од Законот за високо образование („Службен весник на
Република Македонија“ бр.82/2018), Универзитетскиот сенат, на седницата одржана на 29.01.2020
година, го донесе следниот:
ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2020 ГОДИНА
на Универзитетот „Мајка Тереза” во Скопје
Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје (во понатамошниот текст: Универзитетот) во
извршувањето на активностите од својот делокруг на работа и во рамките на своите надлежности,
а во согласност со Законот за високо образование, Законот за буџетите, Законот за извршување на
буџетот за 2020 година и подзаконските акти, тргнувајќи од начелата на сеопфатност
специфичност, економичност, ефикасност, ефективност, транспарентност и сигурно финансиско
управување изврши проценка на расходите по расходни ставки и потставки кои ќе се финансираат
од приходи од Буџетот на Република Северна Македонија, од сопствените приходи и приходите од
донации.
По извршената пресметка на расходите и приходите за 2020 година, Универзитетот го
донесува Годишниот финансиски план за 2020 година, со образложение за висината на
планираните приходи и расходи и тоа:
I.

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

Вкупно планираните расходи на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје од Основен буџет,
Буџет од самофинансирачки активности и од Буџет од донации за 2020 година изнесуваат
203.745.000 денари. Согласно со член 34 од Законот за буџетите, буџетските корисници кои имаат
буџет на донации, буџет на заеми, буџет на дотации и/или буџет на самофинансирачки активности,
во случај кога приходите и другите приливи се реализираат над планираниот износ, доставуваат
барање за зголемување на планот на приходите и другите приливи и планот на одобрени средства
во овие буџети.
Во горенаведената вкупна финансиска рамка, планираните расходи од се распределенни по
ставки како што следи:
1. РАСХОДНА СТАВКА 401 – ОСНОВИ ПЛАТИ
Проекцијата на финансиски средства во оваа расходна категорија беше направена врз основа
на Правилникот за систематизација на работници по работни места и задачи, Правилникот за
утврдување на платите и надоместоците на вработените на Универзитетот и Одлуките донесени
врз основа на тој Правилник.
Во барањето за планирање на средства при подготовка на Буџетот за 2020 година, односно бо
доставениот Буџетски циркулар за истата година до Министерството за образование и наука,
заведен под наш број 0503-918/1 од 10.07.2019 година, во овој дел беше побарано, и тоа: основни
плати од основен буџет износ од 56,332,900 денари и основни плати од сметка за
самофинансирачки активности 19,912,600 денари.
Во пресметката вкалкулирани беа ефектите од ангажираност на работниците во секторите и
органите во кои ја извршуваат својата работна задача, реализирањето на процесот на вработување
на кадар во рамките на дадените согласности за вработување. Исто така, предвидено беше
планиран и персонален данок на доход проценет за дванаесет (12) месеци започнувајќи од
01.01.2020 година. Основната плата за месец декември 2019 година, се исплаќа од Буџетот за 2020
година. Во оваа ставка се предвидени расходи за други додатоци на плата согласно закон,
Правилникот за утврдување на платите и надоместоците на вработените на Универзитетот и
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Одлуките донесени врз основа на тој Правилник.
Во усвоениот Буџет од страна на Собранието на Република Северна Македонија, во делот на
буџетот на Универзитетот „Мајка Тереза“ во скопје, на расходната ставка 401 – основни плати,
одобрени се вкупно 50,200,000 денари, од кои 8,000,000 денари се од сметка за
самофинансирачки активности на Универзитетот.
Овој износ се однесува за вработените во редовен работен однос, за кои се предвидени
месечни примања за дванаесет (12) месеци. Во овој износ е вклучена и исплата на право за
остварување на додаток за функција на Ректор, проректор, декан и продекан согласно закон и
Правилникот за утврдување на платите и надоместоците на вработените на Универзитетот и
Одлуките донесени врз основа на тој правилник.
2. РАСХОДНА СТАВКА 402 – ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ
Во расходната категорија Придонеси за социјално осигурување вкалкулирани се придонесите
за пензисно и инвалидсно осигурување, здравство и вработување, согласно позитивните законски
прописи од областа на работни односи за вработените на Универзитетот за дванаесет (12) месеци,
како и исплата на право за остварување на додаток за функција на Ректор, проректор, декан и
продекан согласно закон и Правилникот за утврдување на платите и надоместоците на
вработените на Универзитетот и Одлуките донесени врз основа на тој правилник. Придонесите за
месец декември 2019 година, се исплаќаат од Буџетот за 2020 година.
Во Буџетскиот циркулар за 2020 година, доставен од страна на Универзитетот до
Министерството за образивание и наука, во делот на оваа расходна ставка беше побаран вкупен
износ на средства од 23,086,700 денари, од кои 4,514,900 од сметката за самофинансирачки
активности.
Во одобрениот Буџетот за овој дел од страна на Собранието на Република Северна
Македонија, проектираниот износ на расходната ставка изнесува 21,585,000 денари, од кои
3,500,000 се од сметка за самофинансирачки активности на Универзитетот.
3. РАСХОДНА СТАВКА 420 – ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ
Земајќи ги во предвид активностите што ги извршува Универзитетот во рамките на своите
надлежности и компетенции, во оваа расходна ставка предвидени се трошоци за:
- Информативни настани за студиските програми кои ги нуди Универзитетот;
- Учество на вработените на семинари, саеми и конференции од областа на високото
образование, научно-истражувачката дејност на Универзитетот, согласно со природата на
студиските програми, односно работните задачи;
- Патни и дневни расходи за учесници на настани организирани од Универзитетот;
- Патни и дневни расходи за обучувачи, презентери и ментори ангажирани за потребите на
Универзитетот;
- Студиски посети за вработените и членовите на управните органи на успешни
Универзитети во регионот и пошироко со цел пренесување на нивните искуства;
- Авионски билети за вработените и членовите на управните органи, нивно сместување и
хранарина;
- Хотелски услуги/Сместување во Скопје и во РСМ;
- Други расходи од овој вид.
Патните и дневните расходи за во земјата и во странство се проценети во износ од 1,300,000
денари, од кои 500,000 денари се од сметка за самофинансирачки активности а 300,000
денари од сметка за донации.
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4. РАСХОДНА СТАВКА 421 – КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА
И ТРАНСПОРТ
Во Годишниот финансиски план за 2020 година, во делот на оваа расходна ставка предвидени се
трошоци за:
- Електрична енергија;
- Водовод и канализација;
- Ѓубретарина;
- Пошта, централно греење, курирски услуги, трошоци за фиксна телефонија, интернет
пристап, трошоци за мобилна телефонија, трошоци за хостинг;
- Горива и масла и регистрација на возила;
- Транспорт на луѓе и стоки;
во вкупна вредност од 4,000,000 денари, од кои 1,500,000 денари од сметка за
самофинансирачки активности.
5. РАСХОДНА СТАВКА 423 – МАТЕРИЈАЛ И СИТЕН ИНВЕНТАР
Во расходната категорија Материјал и ситен инвентар вкалкулирани се видови и количини на
материјали кои се неопходни за нормално извршување на предвидените активности во рамките на
студиските програми на Универзитетот, како и целосна и комплетна реализација на работнтие
задачи на вработените:
- Канцелариски материјал;
- Униформи;
- Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените;
- Прехрамбени продукти и пијалоци, средства за одржување на хигиена;
- Набавка на гуми;
- Потрошен материјал за лаборатории и одржување и ситен инвентар;
со планирана вредност од 1,700,000 денари, од кои 1,000,000 од сметката за
самофинансирачки активности на Универзитетот.
6. РАСХОДНА СТАВКА 424 – ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ
Планираниот износ на расходната ставка Поправки и тековно одржување се однесува за:
- Поправка и одржување на објеките, односно просториите кои ги користи за реализација на
своите активности Универзитетот, поправка и одржување на мебел и услуги за одржување
и чистење на деловни простории,
- Поправка и тековно одржување на лабораториска опрема,
- Поправка и сервисирање на моторни возила (резервни делови, автогуми).
Изнесува 1,500,000 денари, од кои 1,000,000 денари се од сметката за самофинансирачки
активности на Универзитетот.
7. РАСХОДНА СТАВКА 425 – ДОГОВОРНИ УСЛУГИ
Планираните расходи за договорни услуги за 2020 година се предвидени во износ од
30,500,000 денари, од кои 7,000,000 денари се од сметката за самофинансирачки активности
на Универзитетот а 3,500,000 денари се од смектата за донации.
Во рамките на расходите од овој вид, средствата се предвидени за:
- Надоместоци од плата на вработените на Универзитетот предвидени со Правилникот за
утврдување на платите и надоместоците на вработените на Универзитетот и Одлуките
донесени врз основа на тој правилник;

9

-

-

Надоместоци за изведување високообразовна дејност од страна на лица кои не се
вработени на Универзитетот, ангажирање на стручњаци од практиката, демонстратори и во
случаи на мирување на работниот однос за вршење на функција;
Други вид на надоместок согласно со закон и внатрешните акти на Универзитетот;
Услуги од консултанти за оперативното работење на Универзитетот и неговите единици;
Изнајмување на деловен простор за потребите на Универзитетот;
Осигурување на моторни возила, осигурување на опремата со која располага
Универзитетот и сл.;
Правни и финансиски услуги;
Услуги за копирање, печатење и издавање;
Услуги од авторска агенција и
Други договорни услуги.

8. РАСХОДНА СТАВКА 426 – ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ
Планираните расходи за други тековни расноди за 2020 година во износ од вкупно 2,610,000
денари, од кои 1,000,000 денари се од сметката за самофинансирачки активности на
универзитетот а 150,000 денари од смектата за донации, се должат на следново:
-

Трошоци за учество во семинари и конференции, плаќање на котизации;
Организација на работилници, информативни настани;
Објавување на огласи за упис и регистрација на студенти, огласи за вработување, оглас за
избор на надворешни експерти и сл., согласно закон и внатрешните акти на универзитетот;
Организација на натпревари во рамките на единиците на универзитетот;
Расходи за репрезентација и
Други оперативни расходи.

9. РАСХОДНА СТАВКА 464 – РАЗНИ ТРАНСФЕРИ
Во рамките на расходната категорија Разни трансфери пресметани се средствата за:
-

Стипенди за поддршка на студенти согласно со закон и внатрешните акти на
универзитетот, поддршка на научно-истражувачката дејност во рамките на универзитетот;
Трансфери при пензионирање, смрт на потесен член на семејство и сл.

Средствата од овој дел се планирани во вкупен износ од 1,500,000 денари, од кои 1,000,000
денари се од сметката за самофинансирачки активности на Универзитетот
10. РАСХОДНА СТАВКА 480 – КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ
Во Годишниот финансиски план за 2020 година, предвидени се средства за опрема и машини
во вкупен износ од 11,100,000 денари, од кои 1,500,000 денари се од смектата за
самофинансирачки активности а 600.000 денари се од смектата за донации.
Горенаведените средства се однесуваат на набавка на:
- Информатичка, видео и канцелариска опрема;
- Набавка на лабораториска опрема и апаратура;
- Набавка на клими и друг вид на грејни тела за потребите на Универзитетот;
- Набавка на друг вид на опрема и машини за потребите на единиците на Универзитетот кое
ќе биде специфицирано во планот за јавни набавки за 2020 година согласно со нивните
потреби.
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11. РАСХОДНА СТАВКА 482 – ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ
Во расходната категорија Други градежни објекти се предвидени расходи за:
- Реконструкција, адаптација, санација и уредување на нови и постојни деловни простории.
- Изградба на Универзитетскиот комплекс;
- Надрзор над изградбата;
- Партерно уредување (вклучувајќи и проектирање).
Вкупно за оваа намена се планирани средства во износ од 73,200,000 денари, од кои 1,200,000
денари се од смектата за самофинансирачки активности на универзитетот.
12. РАСХОДНА СТАВКА 483 – КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ
Во расходната категорија Купување на мебел се предвидени расходи за:
- Канцелариски и друг вид на мебел;
- Лабораториски мебел.
Со планирана вредност од 2,000,000 денари од основен буџет и 800,000 денари од сметката
за самофинансирачки активности на универзитетот а 250,000 денари се од смектата за
донации.
13. РАСХОДНА СТАВКА 485 – ВЛОЖУВАЊА И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во рамките на оваа расходно конто предвидени се средства во износ од 1,500,000 денари, од
кои 1,000,000 денари се од смектата за самофинснсирачки активности на универзитетот, а
предвидени се за набавка на:
- Софтвери;
- Книги за библиотека и др.
II.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Во 2020 година, Универзитетот планира да остварува приходи од:
- Средства од Буџетот на Република Северна Македонија (169,945,000 денари)
- Приходи од самофинансирачки активности (29,000,000 денари, a 20,878,390 денари се
пренесено салдо од 2019 година)
- Приходи од донации (4,800,000 денари, a 1,851,499 денари се пренесено салдо од 2019
година).
Вкупно планираните приходи на Универзитетот за 2020 година изнесуваат 226,474,889,000
денари.
III.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Овој Годишен финансиски план влегува во сила со денот на донесувањето.
Претседател на Сенат/Kryetar i Senatit
Prof. Inor. Dr. Blerim Saiti d.v.

Составен дел на овој документ во хартиена форма се:
- Буџетски циркулар за 2020 година, наш број 0503-918/1 од 10.07.2019 год.
- Буџет на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, усвоен од Собрание
- Табеларен преглед на Годишен финансиски план, по квартали, со образложение
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Врз основа на член 94 став (1) точка 12 од
Законот за високото образование („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.
82/2018) Сенатот на Универзитетот „Мајка
Тереза“ во Скопје, на седницата одржана на
29.01.2020 година, ја донесе следнава:

Në bazë të nenit 94 paragrafi (1) pika 12 е Ligjit
për Arsimin e Lartë (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër
82/18), Senati i Universitetit “Nënë Tereza” në
Shkup, në mbledhjen e mbajtur me datë
29.01.2020, e solli këtë:

ОДЛУКА

VENDIM

1. Со оваа Одлука се усвојува Годишниот 1. Me këtë Vendim miratohet Plani financiar
vjetor i Universitetit për vitin 2020.
финансиски план за 2020 година.
2. Годишниот
финансиски
план
на 2. Plani financiar vjetor i Universitetit për vitin
2020 është pjesë përbërëse e këtij Vendimi.
Универзитетот за 2020 година е во прилог на
оваа Одлука.
3. Одлуката влегува во сила со денот на 3. Vendimi hyn në fuqi ditën e sjelljes së tij.
донесувањето.

Одлуката да се достави до: Претседателот на Сенатот;
Секторот за општи и правни работи х2, Секторот за
финансии, сметководство, инвестиции и развој и Архивата
Универзитетот.

Vendimi të dorëzohet deri te: Kryetari i Senatit, Departamenti
për punë të përgjithshme dhe juridike x2, Departamenti për
financa, kontabilitet, investime dhe zhvillim dhe Arkivi i
Universitetit.

Претседател на Сенатот /Kryetari i Senatit,

Prof. inor. dr. Blerim Saiti d.v.
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Врз основа на член 94 став 1 точка 14 од Законот за високо образование („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.82/2018), Универзитетскиот сенат, на седницата одржана на
29.01.2020 година ја донесе следната:
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2020 ГОДИНА
на Универзитетот „Мајка Тереза” во Скопје
I. ВОВЕД
Имајќи ја во предвид визијата на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје (во понатамошниот
текст: Универзитетот), во текот на 2020 година, ќе продолжиме да вложиме максимални напори за
трансформирање на истиот во креативен, компетентен и подготвен центар за достоинствена и
подготовка на нови професионалци, кои ќе бидат спремни за соочување со предизвиците на
иднината. Мисијата на Универзитетот ни диктира и оваа година, дека институцијата треба да биде
во служба на креирање квалитетни образовани генерации со истражувачки и иновативни вештини,
со академски и професионални компетенции во областа на информатичките науки, техничкотехнолошките и општествените науки, кои се бараат на пазарот на трудот, придонесувајќи кон
сицијалната кохезија во интегрирањето и глобализирачките текови.
II. ГЛАВНИТЕ СТОЛБОВИ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ЗА
2020 ГОДИНА
Во 2020 година, предвидени се средства за набавка на основни средства и инвестициони
вложувања во вкупна вредност од 105,215,000 денари.
Во рамките на овие средства, освен набавката на основни средства за нормално
функсионирање на универзитетските служби и факултети, како главни столбови на овогодишната
инвестициона програма на Универзитетот се:
1. Поддршка на академскиот и административниот кадар преку континуирана обука за
градење на капацитетите
Ќе продолжиме да ја зајакнуваме организацијата на семинари и работилници со теми кои ја
зајакнуваат педагошката и методолошката компетентност на кадарот за нови наставни и
презентациски методи пред студентите а воедно преку организација на тим билдинзи, зајакнување
на капацитетот на административната служба на универзитетот, која ќе биде подготвена за
справување со новите предизвици за понатамошен развој на Универзитетот во целина. – 700.000
денари.
2. Стимулирање научни публикации во списанија со академски кредибилитет за
академскиот кадар.
Објавувањето на научната активност на нашиот академски кадар има посебно место за
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севкупниот развој на академскиот кадар и за квалитетот на универзитетот во целина, затоа УМT ќе
поддржува и ќе создаде услови за стимулирање на овие публикации во различни форми, како што
се институционални, како и нивните сопствени. Нашиот прв чекор е воспоставување и редовно
објавување на нашиот весник за одржлив развој на Југоисточна Европа (SEEJSD), кој беше објавен
во 2017, 2018 и 2019 година и ќе продолжи да биде објавен – 3,600,000 денари.
3. Обезбедување на инфраструктурни услови (амбиентални и техничко-технолошки) за
напредокот на студиите и научно-научната работа во преодниот период на работа.
Оваа цел ќе се постигне со продолжување со подготовката на дополнителни простории за
студирање и прилагодување на постојните за настава без бариера.
Подготовка и дополнување на лабораториите во местата каде што сега функционираат и
основање на нови лаборатории во нови простории кои ќе ги обезбеди Универзитетот.
Обезбедување на техничка и информатичка опрема на највисоко можно ниво со соодветен
хардвер и софтвер за напредна модерна настава. Просториите ќе бидат додадени врз основа на
барања од студенти, односно студиски програми и природата на студиските програми.
Посебен приоритет ќе биде консолидација и зајакнување на административните капацитети на
Универзитетот, каде покрај квалитативниот тим, посебно значење ќе биде посветено на
опремување и мрежно поврзување на сите административни услуги, а особено за студентските
прашања во сите структури на Универзитетот.
•
•
•
•
•
•
•

Набавка на ИТ опрема – 5,600,000 денари
Лабораториска опрема и инструменти за технолошки и технички факултет – 5,570,000
денари
Алатки за текстил, дизајн и моделирање – 250,000 денари
Набавка на спортска опрема – 600,000 денари
Набавка на клима уреди – 300,000 денари
Набавка на лабораториска опрема и инструменти за факултетот за градежништво и
аркитектура – 500,000 денари
Набавка на софтвер за студентски прашања – 400,000 денари

4. Интензивна инвестициона активност за приспособување и адаптација на постојни и
нови простории, започнување и приближување на работите кон изградба на нов
објект како крајна дестинација за одржлива академска активност
Ќе се инвестира во адаптација и приспособување на просториите кои се доделени од страна на
Владата на РСМ во рамките на Касарната Илинден во Скопје, а воедно со уште поголем
интензитет и во соработка со владините тела ќе се одвиваат паралелни активности за
заокружување и комплетирање на целата документацијата за почетокот на работите за новиот
објект на Универзитетот.
•
•

Адаптација, реконструкција, реновирање и одржување на објект за потребите на
Универзитетот – 50,800,000 денари
Проектирање и реализација на партерно уредување – 7,600,000 денари
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•
•

Адаптација, реконструкција и реновирање на деловни простории за потребите на
Универзитетот – 1,200,000 денари
Опремување на просториите со канцелариски и мебел за предавални – 2,000,000 денари.

III. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ
Финансиските средства за реализација на инвестиционите вложувања од страна на
Универзитетот, ќе се обезбедат од редовните приходи, односно од:
- Средства од Буџетот на Република Северна Македонија
- Приходи од самофинансирачки активности
- Приходи од донации
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Овaa Годишна програма влегува во сила со денот на донесувањето.
Претседател на Сенат/Kryetar i Senatit
Prof. Inor. Dr. Blerim Saiti d.v.
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Врз основа на член 94 став (1) точка 14 од
Законот за високото образование („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.
82/2018) Сенатот на Универзитетот „Мајка
Тереза“ во Скопје, на седницата одржана на
29.01.2020 година, ја донесе следнава:

Në bazë të nenit 94 paragrafi (1) pika 14 е Ligjit
për Arsimin e Lartë (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër
82/18), Senati i Universitetit “Nënë Tereza” në
Shkup, në mbledhjen e mbajtur me datë
29.01.2020, e solli këtë:

ОДЛУКА

VENDIM

1. Со оваа Одлука се усвојува Годишната 1. Me këtë Vendim miratohet Programi vjetor për
програма за инвестиции на Универзитетот за
investime i Universitetit për vitin 2020.
2020 година.
2. Годишната програма за инвестиции на 2. Programi vjetor i investimeve i Universitetit
Универзитетот за 2020 година е во прилог на
për vitin 2020 është pjesë përbërëse e këtij
оваа Одлука.
Vendimi.
3. Одлуката влегува во сила со денот на 3. Vendimi hyn në fuqi ditën e sjelljes së tij.
донесувањето.
Одлуката да се достави до: Претседателот на Сенатот;
Секторот за општи и правни работи х2, Секторот за
финасии, сметководство, инвестиции и развој и Архивата
Универзитетот.

Vendimi të dorëzohet deri te: Kryetari i Senatit;
Departamenti për punë të përgjithshme dhe juridike x2,
Departamenti për financa, kontabilitet, investime dhe
zhvillim dhe Arkivi i Universitetit.

Претседател на Сенатот /Kryetari i Senatit,

Prof. inor. dr. Blerim Saiti d.v.
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Врз основа на член 94 од Законот за високото
образование („Службен весник на РМ“
бр.82/18), а во врска со член 15 од
Правилникот за утврдување на платите и
надоместоците
на
вработените
на
Униврзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје,
Сенатот на Универзитетот на седницата
одржана на 29.01.2020 година ја усвои
следната:
ОДЛУКА

Në bazë të nenit 94 nga Ligji për arsim të lartë
(,,Gazeta zyrtare e RM” nr.82/18), e në lidhje
me nenin 15 nga Rregullorja për përcaktimin e
rrogave dhe kompenzimeve për të punësuarit në
Universitetin ,,Nënë Tereza” në Shkup, Senati i
Universitetit në mbledhjen e mbajtur me datë
29.01.2020 miratoi këtë:

VENDIM

Член 1
Со оваа Одлука се определува вредноста на
бодот за пресметка и исплата на платите и
надоместоците, функциските додатоци и
додатоците за работна успешност на
вработените на Универзитетот „Мајка
Тереза“ во Скопје.

Neni 1
Me këtë vendim përcaktohet vlera e pikës për
llogaritjen dhe pagesën e rrogave dhe
kompenzimeve, shtesat për funksion dhe shtesat
për suksesshmëri në punë për të punësuarit në
Universitetin ,,Nënë Tereza” në Shkup.

Член 2
Вредноста на бодот изнесува 156 денари.

Neni 2
Vlera e pikës është 156 denarë.

Член 3
Пресметката и исплатата на платите на
вработените по вредноста на бодот утврдена
со точка 2 од оваа Одлука, да се врши
почнувајчи од месец јануари 2020 година.

Neni 3
Llogaritja dhe pagesa e rrogave për të punësuarit
në bazë të vlerës së pikës të përcaktuar në nenin
2 nga ky Vendim, të realizohet duke filluar nga
muaji Janar i vitit 2020.

Член 4
Со донесувањето на Оваа Одлука, престанува
да важи Одлуката број 0201-1569/2 од
26.11.2019 година.

Neni 4
Me sjelljen e këtij Vendimi, pushon vlefshmëria
e Vendimit me numër 0201-1569/2 i datës
26.11.2019

Одлуката да се достави до Секторот за правни работи
x2, сектор за финансии, сметководство, инвестиции и
развој и архивата на Универзитетот.

Vendimi të dorëzohet deri te Departamenti për ҁështje
juridike x2, Departamenti i financave, kontabilitetit,
investime dhe zhvillim dhe Arkivi i Universitetit.

Претседател на Сенат/Kryetar i Senatit
Prof. Inor. Dr. Blerim Saiti d.v.
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