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Врз основа на член 94 став 1 точка 14, во врска со член 98 став 1 точка 5 од Законот
за високото образование („Службен весник на РМ“ бр.82/2018), а во согласност со
Финансискиот план – Расходи за 2019 година усвоен од страна на Универзитетскиот
сенат, се донесува следната:
ПРОГРАМА ЗА ИНВЕСТИЦИИ
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА
ЗА 2019 ГОДИНА
(пречистен текст)
Член 1
Со Програмата за инвестиции на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола
за 2019 година, во натмошниот текст (Програмата), се уредуваат потребите и планираните
инвестиции содржани во Финансискиот план за 2019 година, на расходните ставки од
групата 48 – капитални расходи.
Член 2
Програмата ги опфаќа потребите и планираните капитални расходи на Централната
стручна и административна служба (Ректоратот) и на единиците на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“– Битола.
Со Програмата е предвидено да се спроведе:
1. Набавка на компјутерска опрема за заедничките потреби на Универзитетот и
Единиците во негов состав,
2. Набавка на компјутерска опрема од страна на Единиците за создавање на
услови за подобрување на условите за реализација на настава и вежби, за
подобрување на функционирањето на Службите за студентски прашања,
опрема за финансиските служби со цел овозможување на функционирање на
електронското плаќање,
3. Купување на опрема потребна за лабораториски вежби и истражувања во
рамките на реализација на наставните програми и содржини,
4. Набавка на опрема за планирање и реализација на истражувања за
наставниот, соработничкиот кадар и за потребите на студентите од прв, втор
и трет циклус на студии ,
5. Други потреби за опремување со содветна опрема и машини,
6. Набавка на возила,
7. Завршување на започнати инвестиции со реконструкција и адаптација на
објекти,
8. Реконструкции и адаптација на објекти за изведување на настава, вежби и
административен простор,
9. Реконструкција и адаптација на простории за лаборатории за потребите на
повеќе Единици за настава, вежби и создавање услови за јавно – приватно
партнерство,
10. Реконструкции на кровни конструкции на постари објекти,
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11. Реконструкција, адаптација и ставање во функција на одделени објекти кои
се дадени на користење на Универзитетот, кои претходно се користеле за
други намени (објекти во касарна)
12. Санирање на оштетувања на постоечките објекти на Универзитетот и
Единиците во негов состав.
Член 3
Реализацијата на Програмата се врши по расходни ставки на Централната стручна
и административна служба (Ректоратот) и на единиците, согласно Финансискиот план за
2019 година.
Член 4
Финансиските средства од расходна ставка 480 - Купување на опрема и машини,
наменети за купување на канцелариска, лабораториска и научно - истражувачка,
информатичка и видео опрема, опрема за греење и климатизација и друга опрема, се
наменети за:
1. Централната стручна и административна служба (Ректоратот) на Универзитетот;
2. Педагошки факултет – Битола;
3. Висока медицинска школа – Битола;
4. Факултет за информатички и комуникацицски технологии – Битола;
5. Факултет за биотехнички науки – Битола;
6. Технички факултет – Битола;
7. Ветеринарен факултет – Битола;
8. Економски факултет – Прилеп;
9. Научен институт за тутун – Прилеп;
10. Правен факултет – Кичево;
11. Технолошко-технички факултет – Велес;
12. Факултет за безбедност – Скопје и
13. Факултет за туризам и угостителство – Охрид.
Член 5
Финансиските средства од расходна ставка 481 - Градежни објекти, се предвидени за
реконструкција на деловните објекти на:
1. Централната стручна и административна служба (Ректоратот) на Универзитетот;
2. Ветеринарен факултет – Битола;
3. Научен институт за тутун – Прилеп и
4. Факултет за туризам и угостителство – Охрид.
Член 6
Финансиските средства од расходната ставка 482 - Други градежни објекти, се наменети за
реконструкција на други објекти и надзор над изградбата, на:
1. Централната стручна и административна служба (Ректоратот) на
Универзитетот;
2. Педагошки факултет – Битола;
3. Висока медицинска школа – Битола;
4. Факултет за информатички и комуникацицски технологии – Битола;
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5. Факултет за биотехнички науки – Битола;
6. Технички факултет – Битола;
7. Ветеринарен факултет – Битола;
8. Економски факултет – Прилеп;
9. Научен институт за тутун – Прилеп;
10. Правен факултет – Кичево;
11. Технолошко-технички факултет – Велес;
12. Факултет за безбедност – Скопје и
13. Факултет за туризам и угостителство – Охрид.
Член 7
Купување на канцелариски, училишен и друг мебел од расходната ставка 483 Купување на мебел, е предвидено за:
1. Факултет за информатички и комуникацицски технологии – Битола;
2. Факултет за биотехнички науки – Битола;
3. Технички факултет – Битола;
4. Ветеринарен факултет – Битола;
5. Научен институт за тутун – Прилеп;
6. Правен факултет – Кичево и
7. Факултет за безбедност – Скопје
Член 8
Финансиските средства од расходна ставка 485 - Вложувања и нефинансиски
средства, наменети за набавка на компјутерски софтвер, книги за библиотеки и учебници
и друго, се предвидени за набавки на:
1. Научен институт за тутун – Прилеп и
2. Факултет за безбедност – Скопје.
Член 9
Купување на моторни возила од расходна ставка 486 - Купување на возила, е
предвидено за:
• Факултет за безбедност – Скопје
• Научен институт за тутун – Прилеп
• Ветеринарен факултет – Битола
Член 10
Финансиските средства за реализирање на Програмата се обезбедуваат од страна на
Буџетот на Република Македонија, на тип сметки 603, од сопствени приходи на сметките
од типот 788, како и од донации на сметките од типот 785.
Член 11
Финансиските средства на расходна ставка 480 - Купување на опрема и машини,
кои се обезбедени од страна на Буџетот на Република Македонија за набавка на опрема, се
распоредуваат врз основа на направена анализа на реалните потреби на Централната
стручна и административна служба и на единиците, врз основа на поднесените барања од
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единиците на Универзитетот со почитување на принципот на сразмерност, од страна на
Секторот за финансии, сметководство, инвестиции и развој и Проректорот за финансии и
развој, со Одлука на Ректорот.
Член 12
Анализа на потребите за инвестирање во градежни објекти од Финансиските
средства на расходната ставка 482 - Други градежни објекти, обезбедени во Буџетот на
Република Македонија, се врши врз основа на направена анализа на реалните потреби на
Централната стручна и административна служба и на единиците, врз основа на поднесени
барања од единиците на Универзитетот со почитување на принципот на сразмерност, од
од страна на Секторот за финансии, сметководство, инвестиции и развој и Проректорот за
финансии и развој, со Одлука на Ректорот.
Член 13
Финансиските средства за реализирање на Програмата кои се обезбедуваат од
сопствените приходи на сметките од типот 788, се распределуваат со одлука на Деканот
на конкретната единица за соодветната сметка, односно Ректорот за сметките на
Ректоратот.
Член 14
Распределбата на финансиските средства обезбедени со донации на сметките од
типот 785, се врши согласно склучениот Договор за реализирање на соодветниот проект и
Правилникот за реализација на проекти финансирани од меѓународни програми, домашни
и/или странски институции, влади или фондови на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ - Битола.
Член 15
Постапките за инвестиции започнати пред влегувањето во сила на оваа Програма,
ќе завршат согласно претходно донесените Одлуки.
Член 16
Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на
Универзитетот.
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Ректор

