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Истражувањето и оваа публикација се дел од проектот: „Студентски домови без корупција“ кој
е овозможен со финансиска поддршка на Програмата за поддршка на високото образование
на Фондациите Отворено општество, преку Фондацијата Отворено општество-Македонија.
„Проектот е финансиран од Фондацијата Отворено општество – Македонија.
Содржината е единствена одговорност на авторите и на грантистот, и на ниту еден начин
не може да се смета дека ги изразува гледиштата и ставовите на Фондацијата Отворено
општество – Македонија“
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За Младински образовен форум
МОФ е младинска заедница која создава простор за дебата, слободно
изразување и младинско организирање, охрабрува активизам, ги штити
и унапредува младинските права и политики. МОФ ги остварува своите
цели преку информирање, едукација, дискусија, соработка и преку
мотивирање и поддршка на младите.
Активностите на организацијата се спроведуваат преку четири програми:

1.

Дебатна програма

2. Учиме право програма
3. Програма за истражување, анализа и креирање младински и
образовни политики
4. Програма за младински активизам
МОФ е основан во 1999 година. Организацијата е активна на национално
ниво, спроведувајќи ги своите програмски активности во повеќе градови во
Северна Македонија преку МОФ центрите во: Скопје, Тетово, Битола, Велес,
Куманово, Прилеп и Струга. Во младинските клубови на МОФ на годишно
ниво членуваат повеќе од 1000 млади луѓе, активни во програмските
области Дебата, Учиме право и Медиа/Арт. Во рамките на организацијата,
функционира и првото младинско интернет радио во Северна Македонија,
Радио МОФ (www.radiomof.mk).
Визијата на МОФ гласи: Северна Македонија е интегрирано
општество во кое постои развиена критичка мисла, слобода на изразување
и квалитетно образование кое гради активни граѓани.
Младите во Северна Македонија се суштински вклучени во
одлучување и спроведување политики и се лидери во промоција на
аргументирана дискусија и во почитување на човековите права и слободи.
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За Програмата за истражување,
анализа и креирање на младински
и образовни политики
Програмата за истражување, анализа и креирање на младински и
образовни политики има за приоритет да дејствува врз зголемување
на влијанието на младите во креирање и спроведување на образовни
политики на локално и национално ниво, да креира инклузивни младински
политики и да гради капацитети за учество на младите во одлучувањето.
Членството во програмата ги реализира овие цели преку низа
активности како: спроведување на истражувања и изготвување на анализи,
организирање и учество на национални и интернационални настани за
промовирање на младински политики (Transparent Educational Forum,
Денови на младинско вмрежувањe, Станица: Студентска). Значаен дел
при остварување на целите на програмата се и менаџирање со младински
коалиции и членство во национални и меѓународни мрежи.
Меѓу позначајните успеси на програмата се вбројуваат: консултации
и промени на новиот Зaкон за високо образование, усвоен во 2018 година,
првата правна анализа на студентското организирање во Северна
Македонија, учество во воспоставување на Регионалната канцеларија за
младинска соработка за Западен Балкан (RYCO), законодавна иницијатива
за вклучување на средношколското организирање во Законот за средно
образование, Закон за младинско учество и младински политики,
мониторинг на работата на Агенцијата за млади и спорт, основање на 12
локални младински совети, изготвување на анализа и петиција со 26.000
потписи за повлекување на екстерното тестирање во средните училишта,
сместување на волонтери во државни институции и спроведување на
Законот за волонтирање; изготвување на Етички кодекс за студенти и
професори во соработка со Универзитетот на Југоисточна Европа во
Тетово; повлекување од собраниска процедура на Законот за млади по
иницијатива на 50-тина младински организации; учество при изготвување
на годишната програма на Државната комисија за спречување на
корупција во секторот Образование; соработка со УКИМ преку отворање
на Правна клиника за слободен пристап до информации од јавен карактер,
Првата анализа на студентското организирање во Република Северна
Македонија, анализа на студентските трошоци и сл.
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За проектот: Студентски домови
без корупција
Анализата на јавните набавки во студентските домови е изработена
во рамки на проектот „Студентски домови без корупција“, финансиран
од Фондацијата Отворено општество – Македонија. Проектот беше
спроведуван во периодот од август 2018 – јули 2019 и истиот беше
поддржан од Програмата за поддршка на високото образование на
Фондациите Отворено општество. Примарната цел на проектот беше да ги
поттикне институциите на потранспарентно и поодговорно управување
со студентските домови, што резултираше со истражување за јавните
набавки и перцепциите на студентите за корупција во студентските
домови, како и реализирање на активности за зајакнување на студентите
и нивно активно вклучување и подобрување на студентските домови
преку локални иницијативи.
Имајќи предвид дека не се организираат културни и социјални
активности за учениците во домовите, беше отворен и првиот јавен
повик за активности креирани од станарите во студентските домови.
Студентите во домовите се пасивни со години, а сите нивни активности
се репресирани, што ги деморализира и ги исклучува од влијанието врз
функционирањето на студентскиот дом. Со овој проект се понуди можност
да се инспирираат и мотивираат студентите да направат промена за
подобрување на квалитетот на живот каде што домуваат.
Домовите кои се вклучени во овој проект се: „Стив Наумов“, „Гоце
Делчев“ и „Кузман Јосифовски – Питу“ во Скопје, кои се во склоп на
Државниот студентски дом – Скопје.
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Резиме
„Колку и за што троши финансиски средства Државниот
студентски дом ‘Скопје’“ – Скопје
Буџети на Државниот студентски
дом „Скопје“ – Скопје: Изминатите
години ДСД располага со буџет
кој просечно изнесува 220.165.218
денари или околу 3,5 милиони евра.
Средствата со кои располага ДСД
се наменети за услуги на студентите
станари во текот на десет месеци,
кога и живеат во домовите, плати за
вработените (дванаесет месеци), како
и трoшоци за одржување и непречено
функционирање на домовите кои
ги има во текот на целата година –
дванаесет месеци.

За скромните трпези на студентите
најдобро говори податокот дека
Државниот студентски дом – Скопје
на годишно ниво купувал по 4 илјади
килограми банани, што значи дека
студентите можеле да добијат само по 1
банана во текот на месецот.

Гледано на ниво на буџет, во
периодот 2015 – 2018 година на
трошоците за храна на студенти
отпаѓаат само 15 % од вкупните расходи
на Државниот студентски дом „Скопје“
– Скопје наспроти, на пример,
трошоците за плати на вработените на
кои отпаѓа просечно 28 %. Инаку, во
просек, годишно Државниот студентски
дом – „Скопје“ во периодот 2015 – 2018
година имал буџетски расходи од 220
милиони денари, односно околу 3,6
милиони евра.

За подготовка на оброците во
студентските домови со кои управува
Државниот студентски дом – Скопје
се трошат само по 61 денар дневно
за студент. Со овие пари се купуваат
продукти за подготовка на појадок,
ручек и вечера, и тоа млечни
производи, месо, леб, брашно, масло
за јадење, зеленчук, овошје итн. До
податокот за просечниот трошок за
храна на ниво на студент се доаѓа
преку анализа на сите договори за
јавни набавки склучени од страна на
Државниот студентски дом – Скопје во
периодот 2015 – 2018 година.

Бројот на студенти сместени во
студентските домови во Скопје е во
опаѓање и се движи од 2.867 студенти
во студиската 2014/2015 на 2.255
студенти во студиската 2017/2018 година
што значи пад од 21 %.

Во анализираниот период, 2015
– 2018 година, Државниот студентски
дом – Скопје има склучено 193 договори
за јавни набавки во вкупна вредност од
274 милиони денари, односно околу 4,5
милиони евра. Притоа, јавните набавки
имале најголема вредност во 2016
година со износ од 86 милиони денари
(1,4 милиони евра), а најмалку во 2018
година – со вредност од 33 милиони
денари (540 илјади евра). Речиси
две третини од вредноста на јавните
набавки отпаѓа на набавката на храна за
студентите.
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Анализирани се годишните финансиски извештаи и склучените договори за
јавни набавки на Државниот студентски дом „Скопје“ – Скопје во временскиот
период од 2014 до 2018 година со цел да се одговори на релевантни прашања
поврзани со квалитетот на домувањето и квалитетот на услугите за
студентите во домовите „Кузман Јосифовски – Питу“, „Гоце Делчев“ и „Стив
Наумов“, како студентски домови кои се наоѓаат директно под капата на
Државниот студентски дом „Скопје“ – Скопје.
За таа цел, расходите од финансиските извештаи на ДСД се поделени
на пет категории согласно намената за која се трошеле средствата, и тоа
расходи директно поврзани со студенти, секундарни трошоци поврзани со
студентите, плата на вработените во ДСД, секундарни трошоци поврзани
со вработените на ДСД и други трошоци на ДСД.
Јавните набавки, пак, беа анализирани преку прибирање и
обработка на сите релевантни информации за постапките за јавни набавки
спроведени од страна на ДСД „Скопје“ во периодот од 2015 до 2018 година.
Податоците беа обезбедени преку Електронскиот систем за јавни набавки.
Низ вкрстување на овие податоци, како и на податоците за бројот на
студенти сместени во домовите за период од 4 години, направен е првиот
посеопфатен обид за расветлување на начинот на кој се трошат парите
во Државниот студентски дом „Скопје“. Акцентот е ставен на прашањето
колку буџетските трошоци реално ги одразуваат вистинските потреби
на студентите и им овозможуваат достоинствени услови за живот во
студентските домови.
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Извори на финансирање: Финансиите на Државниот студентски
дом се обезбедуваат од Буџетот на Република Северна Македонија
како и од корисниците на услугите, односно преку партиципацијата на
студентите. Дополнително, студентскиот дом се финансира и од продажба
на производи и услуги од вршење на дополнителна дејност, како и од
донации, легати и други извори.
Цена за сместување и исхрана во Државниот студентски дом:
Цената се утврдува со Програмата за остварување и развој на дејноста
студентски стандард, која ја донесува Владата на Република Северна
Македонија. Согласно Програмата за остварување и развој на дејноста во
студентскиот стандард, од 2016 година, заклучно со 2019 година, цената за
сместување со вклучена исхрана (три оброци на ден) по студент, односно
партиципацијата која ја плаќа студентот изнесува 3.410 денари месечно.
Министерството за образование и наука, за оние студенти кои се сместени
во државен студентски дом, учествува во цената за сместување и исхрана
до 50 % од утврдената цена согласно нормативите и стандардите утврдени
од стручната комисија.
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Вовед
Студентските домови претставуваат простори (јавни или приватни) во
кои престојуваат студентите во текот на академската година. Најчесто
студентите кои престојуваат во овие домови се студенти кои доаѓаат
надвор од главниот град, па оттука може да се заклучи дека студентскиот
дом, всушност, претставува замена за нивниот примарен дом. Имајќи го
ова предвид, важно е да се нагласи дека состојбата и функционалноста
(инфраструктурни услови, квалитет на исхрана, квалитет на домување)
на овие простори треба да биде на задоволително ниво, со цел да може
еден студент да се чувствува како дома и да може своето време да го
посвети на своите студии.
Состојбата во која се наоѓаат студентските домови во Северна
Македонија отсекогаш претставувала актуелна тема. Меѓутоа, тоа не
било поради нивниот софистициран изглед или пак нивната максимална
функционалност во однос на квалитетно домување и квалитетна исхрана,
туку поради сосема спротивното – лошите услови за живеење. Па така,
условите во кои живеат македонските студенти во студентските домови
многу често се тема во светски медиуми, дотолку повеќе што беа
споредувани и со условите на притворениците и затворениците во државите
во скандинавските земји. Секако, за жал, овие вторите претставуваа
простори кои се со далеку поголема удобност и пофункционална примена
од студентските домови во државата.
Целта на оваа анализа е да одговори на неколку прашања кои се од
суштествена важност за престојот на еден студент во овие домови, односно
да се одговори на прашањата колку, во колкава мера и дали се трошат и
инвестираат доволно средства од страна на Државниот студентски дом
„Скопје“ – Скопје, а во врска со квалитетот на домувањето и квалитетот
на услугите за студентите во домовите „Кузман Јосифовски – Питу“, „Гоце
Делчев“ и „Стив Наумов“, како студентски домови кои се наоѓаат директно
под капата на Државниот студентски дом „Скопје“ – Скопје.
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Листа на поими
1.

„Договор за јавна набавка“ е договор склучен во писмена форма меѓу
еден или повеќе економски оператори и еден или повеќе договорни
органи чиј предмет е снабдување стоки, обезбедување услуги или
изведување градежни работи;

2. „Постапка за јавна набавка“ е постапка што ја спроведуваат еден
или повеќе договорни органи, чија цел или дејство е купување или
стекнување стоки, услуги или работи;
3. „Договор за јавна набавка на стоки“ е договор за јавна набавка
чиј предмет е набавка на една или повеќе стоки, преку купување
веднаш, купување со одложено плаќање или изнајмување со или без
опција за купување на стоката. Договорот за јавна набавка на стоки
може да вклучува и услуги за нивно поставување и вградување;
4. ДСД – Државен студентски дом „Скопје“ – Скопје. Институција под
чие раководство се 4 студентски дома: „Кузман Јосифовски – Питу“,
„Стив Наумов“, „Гоце Делчев“ и „Невена Георгиева – Дуња“.
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Методологија
Младински образовен форум редовно ја следи работата на образовните
институции и на институциите кои даваат услуги и се во функција на
младите, па оттука се јавува и потребата да се мониторираат и анализираат
јавните набавки на Државниот студентски дом – Скопје.
Студентските домови кои се под Државниот студентски дом „Скопје“ се
најголеми домови, во нив годишно се сместуваат над 2.500 студенти. Домовите
имаат супстандардни услови за живеење и низа инфраструктурни, финансиски
и програмски проблеми, но сепак тие се единствена опција за живеење и
студирање за многумина студенти.
Целта на анализата е да се оцени колку и во колкава мера ДСД го
распределува и го троши буџетот директно за потребите на студентите кои
живеат во домовите „Кузман Јосифовски – Питу“, „Гоце Делчев“ и „Стив Наумов“
– кои се под ДСД.
Предмет на мониторингот се јавните набавки кои ги има спроведено ДСД
во периодот од 2015 до 2018 година. Беше потребно прибирање на примарни
и секундарни податоци потребни за анализата. Секундарните податоци се
прибираа преку следење на набавките на Електронскиот систем за јавни
набавки, www.e-nabavki.gov.mk, преку прибирање на секундарни податоци со
испраќање барања за слободен пристап до информации од јавен карактер за
податоците кои не беа достапни на интернет страниците на ДСД и Електронскиот
систем за јавни набавки, увид во документацијата за спроведување на јавните
набавки. Примарните податоци беа прибирани преку разговори со вработените
и одговорните за спроведување на постапките во ДСД.
Добиените податоци беа структурирани и внесени во соодветно
подготвени матрици и анализирани според намената. Расходите беа поделени во
пет категории, односно расходи примарно наменети за студентите, секундарно
наменети за студентите, плати за вработените, трошоци кон вработените и други
расходи кои не влегуваат во овие категории, но се потребни за функционирање
на домовите. По спроведената анализа се изготви извештај кој ги содржи
главните наоди од мониторингот и анализата на јавните набавки на ДСД во
периодот од 2015 до 2018 година.
Наодите од ова истражување, препораките и целата негова содржина
се стремат кон збогатување на фондот на информации за оваа важна област,
но и кон подигнување на транспарентноста на институциите за трошењето на
јавните пари.
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Што е Државен студентски дом
„Скопје“ – Скопје?
Согласно Статутот на Државниот студентски дом „Скопје“ – Скопје, домот
претставува јавна установа чија примарна дејност е од јавен интерес,
а е во врска со остварувањето на интересите и потребите за престој на
студентите кои студираат надвор од местото на живеење. Односно, домот
како установа од јавен интерес има за задача да им обезбеди сместување,
исхрана, грижа за здравјето, културно-забавни, спортско-рекреативни
и други активности. Домот во својот состав има четири посебни
организациони единици на територијата на Град Скопје:
• Студентски дом „Кузман Јосифовски – Питу“ – Скопје
• Студентски дом „Гоце Делчев“ – Скопје
• Студентски дом „Невена Ѓорѓиева – Дуња“- Скопје1
• Студентска населба „Стив Наумов“ – Скопје

Притоа, на секој од студентските домови е назначено одговорно лице,
односно еден управник за студентскиот дом „Кузман Јосифовски – Питу“,
четири управници на студентскиот дом „Гоце Делчев“, еден управник на
„Невена Ѓеорѓиева – Дуња“ и тројца управници на студентската населба
„Стив Наумов“.
Органот кој управува со Државниот студентски дом „Скопје“ – Скопје
е Управниот одбор.
Тој е составен од седум члена, односно тројца претставници од
основачот (Владата на Република Северна Македонија), двајца вработени,
еден претставник од Здружението на студентите (Студентски парламент
на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“2 – Скопје и еден претставник од
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје. Мандатот на членовите на
Управниот одбор трае четири години, со право на уште еден избор.
Органот кој раководи со Државниот студентски дом „Скопје“ – Скопје
е директорот на овој дом. Неговиот мандат трае четири години со право на
уште еден избор.

1
Овој студентски дом од студиската 2014 /2015 не е дел од конкурсот за прием на студенти и е
затворен поради лошите услови за живот.
2
Согласно новиот Закон за високото образование, студентскиот парламент прекинува да постои
и се заменува со факултетско и универзитетско студентско собрание.
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Финансирање на Државниот
студентски дом „Скопје“ – Скопје
Финансиите на државниот студентски дом се обезбедуваат од Буџетот
на Република Северна Македонија како и од корисниците на услугите,
односно од партиципацијата на студентите. Дополнително, Студентскиот
дом се финансира и од продажба на производи и услуги од вршење на
дополнителна дејност, како и од донации, легати и други извори.
Цената за сместување и исхрана во Државниот студентски дом
се утврдува врз основа на реалните трошоци согласно со нормативи и
стандарди за овој вид услуги. Нормативите и стандардите за овој вид услуги
ги утврдува министерот за образование и наука, а по предлог на стручна
комисија која е составена од двајца претставници на Агенцијата за храна
и ветеринарство, двајца претставници од Министерството за образование
и наука и еден претставник од Комората на инженери и архитекти на
Северна Македонија. Министерството за образование и наука, за оние
студенти кои се сместени во државен студентски дом, допартиципира
во цената за сместување и исхрана до 50 % од утврдената цена согласно
нормативите и стандардите утврдени од стручната комисија, а разликата
до вкупната цена ја доплаќа студентот. Во однос на висината на цената
за сместување и исхрана во Државниот студентски дом, таа се утврдува
со Програмата за остварување и развој на дејноста студентски стандард.
Програмата ја донесува Владата на Република Северна Македонија.
Согласно Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот
стандард, од 2016 година, заклучно со 2019 година, цената за сместување
и исхрана по студент, односно партиципацијата која ја плаќа студентот
изнесува 3.410 денари месечно.
За оние студенти кои се сместени во државните студентски домови,
a се деца без родители и родителска грижа, деца со посебни потреби, деца
на невработени родители, деца на самохрани родители, деца на корисници
на социјална помош и постојана парична помош, како и деца на корисници
на надоместок по основ на престанок на работен однос од деловни
причини, за кои вкупните приходи од семејството се до нето-минималната
плата утврдена во Република Северна Македонија, Министерството за
образование и наука целосно ја плаќа цената за сместување и исхрана во
студентските домови, односно плаќа 6.820 денари по студент.
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Број на студенти и вработени во студентските домови
Согласно добиените информации преку алатката барање за слободен
пристап до информации од јавен карактер, може да се увиди дека бројот
на студенти започнува да опаѓа во студиската 2016/2017 година. Oдносно,
доколку во студиската 2015/2016 година бројот на студенти кои вкупно
престојуваат во државните студентски домови изнесува 2881 студент,
во студиската 2016/2017 година бројот изнесува 2431 студенти вкупно,
што претставува опаѓање на бројката за 450 студенти. Трендот на опаѓање
на студенти кои престојуваат во студентските домови продолжува и во
наредната студиска 2017/2018 година. Па така, во оваа година вкупниот број
на студенти кои престојуваат во државните студентски домови изнесува
2255, што е за 176 студенти помалку од претходната студиска година,
односно 626 студенти помалку за разлика од студиската 2015/2016 година.
Доколку се увиди бројката од првата година на анализа (студиската
2014/2015) и последната година на анализа (2017/2018), се доаѓа до заклучок
дека бројот на студенти кои престојуваат во овие студентски домови
вкупно опаднал за 10 %. Ваквиот тренд на опаѓање на бројот на студенти
кои престојуваат во државните студентски домови може да се должи на
повеќе фактори, како што се условите на студентските домови (од аспект
на квалитет на инфраструктура, квалитет на домување, квалитет на
исхрана, квалитет на спортско-рекреативни активности во домовите), до
поголемото преферирање на студентите да живеат во приватни станови,
како и поради масовната миграција на младите од државата.

Година

Гоце Делчев

Кузман Јосифовски – Питу

Стив Наумов

Вкупно

2014/2015

977

495

1.395

2867

2015/2016

998

493

1.390

2881

2016/2017

606

486

1.339

2431

2017/2018

607

484

1.164

2255

Табела бр. 1 – Број на студенти во студентските домови

Гледано на ниво на ДСД, вкупниот бројот на студенти сместени во
студентските домови во Скопје е во опаѓање и се движи од 2.867 во
учебната 2014/2015 на 2.255 во учебната 2017/2018 година, што значи
пад од 21 %. На падот на студенти кои домуваат во студентските домови со
сигурност влијаат поголем број фактори, како што се поголем број на студенти
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кои студираат надвор од државата и иселување на младите, но секако еден од
факторите се и лошите услови кои ги нудат студентските домови.
Бројот на студенти кои домуваат во студентските години видливо
опаѓа во текот на годините наспроти растот на бројот на вработените.
Притоа, интересно е да се забележи дека во 2016 година во
студентскиот дом „Стив Наумов“, бројот на вработени се зголемил за
10, односно од 60 на 70 вработени, додека пак во истата таа година,
односно студиската 2016/2017 година, бројот на студенти кои домуваат во
студентскиот дом се намалил за 51 студент. Бројот на вработени во домот
„Стив Наумов“ останува ист и во 2017 година, и покрај тоа што бројот на
студенти за академската 2017/2018 година се намалува за 175 во споредба
со претходната година.

Година

Гоце Делчев

Кузман Јосифовски –Питу

Стив Наумов

Вкупно

2015

49

94

60

154

2016

49

94

70

164

2017

44

95

70

165

2018

42

93

67

160

Табела бр. 2 – Број на вработени во студентските домови

Гледано на ниво на ДСД, евидентиран е раст на бројот на вработени и тоа
од 154 во 2015 година на 160 вработени во 2018 година, што говори за благ
раст од околу 4 %.
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Анализа на финансиските извештаи на ДСД во периодот од
2015 до 2018 година
Изминатите години ДСД располага со буџет кој просечно изнесува
220.165.218 денари или околу 3,5 милиони евра. Средствата со кои
располага ДСД се наменети за услуги на студентите – станари во текот на
десет месеци кога и живеат во домовите, плати за вработените (дванаесет
месеци), како и трoшоци за одржување и непречено функционирање на
домовите кои се во текот на целата година – дванаесет месеци.
Година

Вкупни расходи во денари

Вкупни расходи во евра

2015

222.952.956

3.625.251
3.883.867

2016

238.857.837

2017

191.576.856

3.115.071

2018

227.279.223

3.695.597

Вкупно

880.660.872

14.319.786

Табела бр. 3 – Вкупен број на расходи на ДСД

Расходи на ДСД според изворите на финансирање
Година

Буџетска сметка

Сопствена сметка

Вкупно

2015

140.197.788

82.755.168

22.2952.956

2016

149.068.149

89.789.688

238.857.837

2017

124.704.216

66.872.640

191.576.856

2018

177.263.995

50.015.228

227.279.223

Табела бр. 4 – Расходи на ДСД според изворите на финансирање

Анализираните податоци се добиени по пат на пристап до информации
од јавен карактер и тие се анализирани согласно расходите наведени во
финансиските извештаи на ДСД. Расходите низ годините беа поделени
на пет категории согласно намената за која се трошеле средствата.
Имено, податоците беа поделени во расходи директно поврзани со
студентите, секундарни расходи поврзани со студентите, директни
расходи поврзани со вработените, секундарни расходи поврзани со
вработените на ДСД и други трошоци на ДСД. Важно е да се потенцира
дека кога станува збор за податоци добиени од годишните финансиски
извештаи, се говори дека во тој период се вршени плаќања во одредени
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категории, не мора да значи дека се однесуваат за расходи креирани во
тековниот период, туку дека може да се однесува и за плаќања на трошоци
кои настанале во претходниот период/години.
Расходите кои се директно поврзани со студентите претставуваат
сите оние категории на услуги и добра кои директно ги добиваат самите
студенти, а тоа се претежно две поткатегории за кои се одвојуваат
средства: храна за студентите и домијада (како единствена ставка за
културно-забавен живот на станарите во ДСД). Средствата кои се трошеле
за оваа категорија во првите две години на анализа видливо опаѓаат, и од
14 % (31.539.313 денари) од буџетот на ДСД во 2015, 11 % (28.331.121) во 2016,
а во 2017 се одвоиле само 8 % (15.445.350) од вкупниот буџет. Евидентен е
зголемениот процент на средства кои се одвоиле директно за студентите во
2018 – 26 % (59.225.884 денари). Но, дури и ова зголемување не претставува
некое отскокнување во поглед на стандардот, со оглед на тоа што не се
отсликува со зголемени набавки за студентите и е најверојатно последица
на плаќање на стари, неплатени фактури од претходните години за
исхраната на студентите.
Секундарните расходи поврзани со студентите земаат голем процент
од расходите бидејќи токму тука се вметнати индиректните трошоци кон
студентите, како што се режиските трошоци на домовите. Секундарните
расходи во годините кои се предмет на анализа се над 40 % (просечно
89.029.491 денари) од годишниот буџет на ДСД, во 2018 има драстичен пад
на сумата потрошена за ваков вид трошоци и изнесува 30 % (69.038.948
денари) од буџетот.
Под Секундарни расходи поврзани со вработените на ДСД
спаѓаат трошоците кои се наменети за вработените, а притоа се надвор
од издатоците за плата, како што се патувања во земјата и странство,
систематски прегледи, курсеви за обука и едукација и сл. Најмал процент
од средствата од буџетот се распределуваат за вакви трошоци, просечно
0,4 % или 961.837 денари.
Други трошоци на ДСД претставува сумација на трошоците кои
ги има домот, кои се неопходни за функционирање на домот, но не се
поврзани директно ниту со станарите ниту со вработените на домот. Тука
спаѓаат: пошта, телефон, канцелариски материјали, осигурување на имот,
адвокатски услуги и сл. За вакви трошоци од буџетот на ДСД, просечно се
издвојуваат 20 % или 47.090.597 денари на годишно ниво.
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Расходи на ДСД низ годините изразени во денари

59.225.884
69.038.948
63.389.779

2018
360.401
35.092.123

15.445.350
81.528.763

2017

65.398.254
452.998
28.388.397
28.331.121
108.248.065
65.532.848

2016
1.564.128

95.347.985
31.539.313
97.302.190
61.230.951

2015
1.469.822
29.533.884
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120.000.000

Расходи директно поврзани со студентите
Секундарни расходи поврзани со студентите
Директни расходи поврзани со вработените на ДСД
Секундарни расходи поврзани со вработените на ДСД
Други трошоци на ДСД

График бр. 1 – Расходи на ДСД низ годините изразени во денари
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Расходи на ДСД низ годините - изразени во проценти
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График бр.2 – Расходи на ДСД низ годините изразени во проценти

Доколку буџетот се анализира на ниво на позначајни буџетски категории
произлегува дека во изминатите 4 години, просечно, уделот на платите за
вработените во ДСД е речиси двојно поголем од уделот на расходите за
храна на студентите.
Во периодот 2015 – 2018 година во Државниот студентски дом „Скопје“
вкупно се потрошени 880 милиони денари, односно 14 милиони евра. Нешто
помалку од една третина (29 %) од нив се потрошени за плати на вработените
и за членовите на Управниот одбор, а само 15 % за храна на студентите.
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Година

Вкупен буџет
во денари

Расходи за плата
на вработените и
трошоци за УО

Удел на
расходите
за плата во
вк. буџет

2015

222.952.956

61.230.951

27,46 %

31.437.273

14,10 %

2016

238.857.837

65.529.913

27,43 %

28.226.067

11,82 %

2017

191.576.856

67.019.537

34,98 %

15.341.695

8,00 %

2018

227.279.223

63.389.779

27,89 %

59.177.276

26,04 %

Вкупно

880.660.872

257.170.180

29,20 %

134.182.311

15,23 %

Расходи за
храна на
студените

Удел на
расходите
за храна во
вк.буџет

Табела бр. 6 - Распределба на вкупниот буџет на ДСД

Како што може да се види од табеларниот приказ, според трошоците
евидентирани во финансиските извештаи на ДСД, расходите за храна
се движеле од 31,4 милиони денари во 2015 година до 59 милиони денари
во 2018 година. Сепак, за да се добие реална слика за ефектите од овие
тенденции врз исхраната на студентите, анализата треба да се прошири и
на договорите за јавни набавки.
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Јавни набавки на ДСД во периодот
од 2015 – 2018 година

Што се јавни набавки?
Сите институции во земјата се должни потребните стоки и услуги како и
градежни зафати да ги набавуваат преку договори за јавна набавка. Целта
на постапките за јавни набавки е низ транспарентен и конкурентен процес
да се добие најдобрата вредност за потрошените пари. Но, во практика, и
покрај тоа што за јавните набавки се објавуваат огласи, и тоа за сите стоки
и услуги чија вредност на годишно ниво е поголема од 500 евра, јавните
набавки претставуваат сериозен извор на корупција. Имајќи го ова
предвид, потребно е јавноста будно да ги следи тендерите и да го засилува
притисокот врз институциите јавните набавки да се спроведуваат на
таков начин кој ќе гарантира рационално и ефикасно трошење на парите
на граѓаните.

Јавни набавки на ДСД
Државниот студентски дом во периодот од 2015 – 2018 година има склучено
193 договори со вкупна вредност од 274 милиони денари, односно околу
4,5 милиони евра. Најголем број договори се склучени во 2015 година, но
најголема вредност јавните набавки имале во 2016 година. Од друга страна,
најмалиот број на договори, но и на вредноста на набавките е евидентирана
во 2018 година. Поконкретно, во 2015 се склучени 65 договори во вредност
од 80 милиони денари, во 2016 година бројот на договори е намален на 46,
но нивната вредност е зголемена за 7,6 % и изнесувала 86 милиони денари.
Во 2017 година се склучени 61 договор, во вредност од 74 милиони евра. На
дното по двата параметри е 2018 година кога се склучени само 21 договор
во вкупна вредност од 33 милиони денари.
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Приказ на бројот и вредноста на договорите за јавни набавки
Година

Вкупен број на
договори за јавни
набавки

Вредност на
договорите во денари

Вкупна вредност
во евра

2015

65

80 215.334

1.304.314

2016

46

86.318.616

1.403.555

2017

61

74.518.646

1.211.685

2018

21

33.249.731

540.646

ВКУПНО

192

274.302.327

4.460.200

Табела бр. 5 – Бројот и вредноста на договорите за јавни набавки при ДСД

Од овие податоци јасно се гледа големиот пад на јавните набавки во
Државниот студентски дом и во однос на склучените договори и во однос
на нивната вредност. Вредноста на договорите за јавни набавки во 2018
година изнесува само 540 илјади евра и е помала дури за 55,4 % во однос
на претходната година и 58,5 % во однос на 2015 година. Ваквиот пад на
склучените договори за 2018 година, како што појаснуваат од ДСД, е
последица на давањето отказ од работното место на лицето за јавни
набавки. ДСД немал соодветен кадар кој поседува потврда за положен
испит за лице за јавни набавки, поради што не ги спровел сите планирани
јавни набавки и склучувал договори само на неопходните набавки за
кои ангажира надворешно лице. Ваквото објаснување не е проследено
со информација како малиот број договори за јавни набавки влијаел врз
квалитетот на исхраната и условите за живот на студентите.
Преку јавните набавки се купувани разни видови стоки и услуги
и тоа храна за студентите, мазут и екстра лесно масло за домаќинство,
хигиенски средства, канцелариски материјал, компјутерска опрема,
резервни делови за возилата како и телекомуникациски услуги за
интернет пристап и фиксна телефонија, како и услуги за редовно
одржување и сервисирање на лифтови, за одржување и поправки на
електрична инсталација, за одржување и поправки на водоводна и одводна
инсталација итн.
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Набавката на храна според
вредноста на тендерите
Во периодот 2015 – 2018 година во Државниот студентски дом „Скопје“ вкупно
се потрошени 880 милиони денари, односно 14 милиони евра. Од нив, нешто
помалку од една третина (29 %) се потрошени за плати на вработените и за
членовите на Управниот одбор, а само 15 % за храна на студентите.

Година

Вкупен буџет
во денари

Расходи за плата
на вработените и
трошоци за УО

Удел на
расходите
за плата во
вк. буџет

Расходи за
храна на
студентите

Удел на
расходите
за храна во
вк. буџет

2015

222.952.956

61.230.951

27,46 %

31.437.273

14,10 %
11,82 %

2016

238.857.837

65.529.913

27,43 %

28.226.067

2017

191.576.856

67.019.537

34,98 %

15.341.695

8,00 %

2018

227.279.223

63.389.779

27,89 %

59.177.276

26,04 %

Вкупно

880.660.872

257.170.180

29,20 %

134.182.311

15,23 %

Табела бр. 6 - Распределба на вкупниот буџет на ДСД

Според добиените резултати во периодот 2015 – 2018 година, од вкупно
склучените 193 договори за јавни набавки, дури 67 се однесуваат на
набавка на храна. Нивната вкупна вредност изнесува речиси 176 милиони
денари, односно 2,8 милиони евра. Со овие договори се набавени различни
видови продукти што биле потребни за приготвување на храната на
студентите, односно за појадок, ручек и вечера. Набавките се направени
за овошје и зеленчук, брашно и леб, месо, преработки од месо, различни
млечни производи, јајца итн.
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Склучени договори за јавна набавка на прехранбени продукти
Година

Број на договори за набавка на храна

Вредност на договорите во денари

2015

22

51.288.696

2016

17

61.185.519

2017

25

49.290.832

2018

3

14.213.947

ВКУПНО

67

175.978.994

Табела бр. 7 – Склучени договори за набавка на храна и нивна вредност

Тоа што во 2018 година се склучени најмал број договори за јавни
набавки за прехранбени продукти, не значи и дека студентската
менза немала на располагање повеќе продукти, ниту пак дека толку
малку пари се потрошени. Имено, значаен дел од договорите во
тековните години се склучени во последните месеци и со оглед на
тоа што се едногодишни, доминантен дел од нив се реализираат во
следната година.
Па така на пример, во октомври 2017 година е склучен договорот за
набавка на пилешко месо, во ноември се склучени договори за набавка
на преработки од месо, потоа на јајца, како и за набавка на конзерванси и
маслодајни производи, а во декември 2017 година биле склучени договори
за набавка на млеко и млечни производи, потоа за набавка на кондиторски
производи, како и за набавки на вода, сокови и други напитоци. Сите
овие договори биле со времетраење од 12 месеци. Оттука, малиот број на
склучени договори за јавни набавки во 2018 година можел да генерира
проблеми за недостиг на прехранбени производи во текот на 2019 година.
Воедно, во 2018 година се склучени најмал број договори за јавна
набавка на прехранбени продукти чија вкупна вредност е помала од
претходната година дури за 70%, Државниот студентски дом согласно
финансискиот извештај за 2018 година потрошил најмногу пари за храна
за студентите (приказ на расходите согласно финансиските извештаи е
даден во Табела бр.8). Ваквата состојба значи дека претходната година се
платени најголем дел од доспеаните фактури од изминатите години.
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Расходи за храна за студенти согласно финансиските извешати на ДСД
Расходи за храна на
студените

Удел на расходите за храна
во вк. буџет

Година

Вкупен буџет во денари

2015

222.952.956

31.437.273

14,10 %

2016

238.857.837

28.226.067

11,82 %

2017

191.576.856

15.341.695

8,00 %

2018

227.279.223

59.177.276

26,04 %

Вкупно

880.666.872

134.182.311

15,23 %

Табела бр. 8 - Расходи за храна за студентите во ДСД

Доколку се споредат податоците од финансиските извештаи на ДСД и
податоците за склучените договори за јавни набавки, се јавува разлика која
вели дека вредноста на склучените договори за набавка на прехранбени
производи во временскиот период 2015 – 2018 година изнесува вкупно
175.978.994 денари, додека пак според финансиските извештаи за оваа
намена се потрошени 134.182.311 денари, што значи дека значен дел за
фактурите за набавка на прехранбени производи не е направена исплата
и најверојатно чекаат да бидат платени.
Година

Склучени договори за набавка
на прехрамбени производи

Расходи за храна на студенти согласно
финансиските извештаи

2015

51.288.696

31.437.273

2016

61.185.519

28.226.067

2017

49.290.832

15.341.695

2018

14.213.947

59.177.276

Вкупно

175.978.994

134.182.311

Табела бр.9 – Вредност на склучените договори за набавка на храна и расходи за храна

За да се добие пореална слика колку во изминатите години се трошело
за храна за студентите, натамошните пресметки ќе се прават врз
основа на склучените договори за јавна набавка на прехранбени
производи, а не врз основа на буџетските расходи.
Воедно, со оглед на тоа што голем дел од договорите се склучени
на крајот од една година и се реализираат во следната, за да се избегне
искривување на сликата, пресметките ќе се прават врз основа на просекот
од сите 4 години вклучени во оваа анализа. Важно е да се напомене дека
иако според правилниците на ДСД студентите живеат во домовите и се
хранат 10 месеци, пресметките се правени за 9 месеци бидејќи е земено
предвид дека најголем дел од студентите во текот на првиот и последниот
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месец предвидени за домување (септември и јуни) не живеат 30 дена во
домовите поради тоа што немаат академски обврски во целиот тој период.
Водени од овие две претпоставки, произлегува дека во временскиот
период 2015 – 2018 година во просек годишно за прехранбени производи
се трошени 43.994.748 денари, односно 715.362 евра. Доколку овие пари
се стават во сооднос со просечниот број на студенти во овој временски
период (2.608) и во временски период од девет месеци во текот на годината,
произлегува дека дневно за подготовка на појадок, ручек и вечера се
трошеле само по 61 денари за набавка на прехранбени производи.

Количини и цени на набавени продукти за исхрана на студентите
Каква храна добиваат студентите и со кои продукти со приготвуваат
дневните менија во мензите на студентските домови при ДСД беа
исто така предмет на интерес во оваа анализа. Со цел да се навлезе во
конкретните состојби, ги анализиравме тендерите за набавка на свежо
овошје и зеленчук во периодот 2015 – 2018 година и дојдено е до следните
сознанија: во однос на овошјето кое се набавувало станува збор за: јаболка,
банани, портокали, праски и мандарини.
Додека пак во однос на зеленчукот, во набавките се вклучени:
грав, леќа, компири, зелка, кромид, спанаќ, пиперки и сл.
Продуктите кои се најзастапени во тендерите за јавните набавки, во основа
се и најзастапени во исхраната на студентите – станари во домовите.
Набавени количини во килограми
Година

Овошје

Промена во однос на
претходната година

Зеленчук3

Промена

2015

7.600

/

109.500

/

2016

13.000

+71 %

120.730

+11 %

2017

23.500

+81 %

143.630

+19 %

2018

23.500

0

146.115

Табела бр. 10 – Набавени количини на овошје и зеленчук во текот на годините

+2 %
3

Произлегува дека во периодот од 2015 до 2018 година количините на
свежото овошје кои што се набавувани се зголемени за три пати од 7.600 до

3
Во листата на зеленчук наместо во килограми пиперките беа изразени во парчиња, и тоа за
2015, 2016 и 2017 стои 5.000 парчиња, што е претворено во 350 килограми, а во 2018 година 2.000
парчиња заради споредливост се сведени на 350 килограми.
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23.500 килограми. Но, дури и со вака зголемените количини се чини дека
овошјето е ретко дел од менијата на студентите
Како што може да се види во табеларниот приказ во табела 10,
количините се зголемени особено кај овошјето, но сепак треба да биде
проследено и со анализа на количините по студент. Ако вкупните количини
свежо овошје од 23.500 килограми се стават во сооднос со просечниот
број студенти (2.608 студенти) призлегува дека годишно за секој студент
се наменети по 9 кг што поделено на девет месеци во година изнесува по
само 1 кг овошје месечно. Така на пример, од договорот за јавна набавка на
овошје и зеленчук склучен во 2018 година може да се види дека се купени
4.000 кг банани (таков е случајот и во 2017 година). Ако овие количини
ги поделиме со бројот на студентите, ќе добиеме по колку банани им
следувале годишно – приближно околу 1,5 килограм банани годишно,
односно по 1 банана месечно, и тоа од помалите.
Во однос пак на набавките на месо, согласно последниот ваков
договор склучен во анализираниот период, за потребите на студентите се
купени 25.000 кг говедско месо и 11.100 килограми свинско месо (подетален
приказ е даден подолу во табелата 11).
Набавките на месо за потребите на ДСД
(количини предвидени со последниот договор за јавна набавка)
Вкупно количини
набавени

Количини по
студент

Свежо свинско месо, месо од бут со коска, II категорија,
пакување од 3 до 6 кг

1.000 килограми

0,383 килограми

Свежо свинско сечено месо, месо од кременадла со
коска, II категорија, парче од 150 до 200 грама, ФИ од 9
до 11 см, пакување од 2 до 4 кг

10.000 килограми

3,833 килограми

Свежо свинско сечено месо, месо од вратна кременадла
со коска, II категорија, од 150 до 200 грама парче, ФИ од
9 до 11 см, пакување од 2 до 4 кг

50 килограми

0,019 килограми

Свежо свинско сечено месо, ребро, II категорија, од 150
до 200 грама парче, пакување од 1 до 3 кг

50 килограми

0,019 килограми

Свежо младо говедско месо, бут со коска, A категорија,
пакување од 4 до 7 кг

12.500 килограми

4,792 килограми

Свежо младо говедско месо, плешка со коска, A
категорија, пакување од 4 до7 кг

12.500 килограми

4,792 килограми

Опис на производот

Табела бр. 11- Вкупен износ на набавени количини месо низ годините 2015 – 2018

Ако овие количини се стават во сооднос со просечниот број на студенти,
произлегува дека на секој корисник на студентската менза му следувало
нешто околу 14 килограми свинско или говедско месо (13,83 килограми),
или околу 1 и пол килограм месо месечно, односно 1 килограм говедско
месо и 472 грама свинско месо.
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Застапеност на млечните производи на трпезата на студентите

Квалитетот на исхрана ја илустрираат и анализираните податоци за
млечните производи кои се набавувани преку јавните набавки. За
илустрација земен е последниот договор за јавна набавка со цел да се види
колкава количина млечни производи следува на секој студент. Според
пресметките прикажани подолу во табела 12, може да се забележи дека секој
студент месечно добива по 1,7 литри млеко, малку повеќе јогурт – 1,8 литри.
Вид на продукт

Вкупно количини набавени
во 20184

Количини по студент

Кравјо млеко

41.000 литри

15,71 литри

Јогурт

44.000 литри

16,86 литри

Кисело млеко

500 литри

0,19 литри

Сирење

4.000 килограми

1,53 килограми

Кашкавал

4.500 килограми

1,72 килограми

Овошен јогурт

1.200 литри

0,46 литри

Табела бр. 12 – Вкупен износ на набавени количини млечни производи4

Согласно предвидените пакувања на овошните јогурти, и тоа од најмалите
од 0,120 литри до најголемите од 0,260 литри, произлегува дека студентите
добиле овошен јогурт од 2 до 3 пати во година. Додека, пак, согласно
пакувањата на киселото млеко, произлегува дека на секој трети студент
му следува по едно канче кисело млеко.

4

Количини предвидени со последниот договор за јавна набавка.
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Заклучок
Студентските домови претставуваат привремено живеалиште за голем број
студенти во државата. Тие, всушност, се своевидна замена за примарниот
дом на студентите кои доаѓаат надвор од главниот град, па оттука доаѓа
и нивната важност, особено кога се имаат предвид условите на тој дом.
Според добиените податоци, од оваа анализа може да се дојде до неколку
битни заклучоци кои веднаш треба да бидат адресирани. Најпрвин,
првичниот заклучок до кој дојде оваа анализа е дека бројот на студенти
во домовите опаѓа секоја година. Ова е своевиден индикатор за тоа дека
студентите веќе не преферираат да домуваат во државните студентски
домови, туку во приватни сместувања и сл. Секако, инфраструктурата
и квалитетот на домувањето во целост не се единствените фактори кои
влијаат на опаѓањето на бројот на студенти, меѓутоа важно е да се напомене
дека и тие фактори имаат влијание. Понатаму, интересно е да се напомене
и дека и покрај тоа што бројот на студенти опаѓа, бројот на вработени или
останува ист или пак се зголемува – што доведува до прашањето дали на
ефикасен начин се користат човечките ресурси, односно вработените во
домот, за негово непречено функционирање.
Финансиите на Државниот студентски дом се обезбедуваат од Буџетот
на Република Северна Македонија како и од корисниците на услугите,
односно преку партиципацијата на студентите. Дополнително, студентскиот
дом се финансира и од продажба на производи и услуги од вршење
дополнителна дејност, како и од донации, легати и други извори.
Цената која се издвојува за студент – станар во домовите, се утврдува
согласно Програмата за остварување и развој на дејноста студентски
стандард и во неа се вклучени сместувањето и исхраната (три оброци на
ден) по студент. Партиципацијата која ја плаќаат студентите изнесува 3.410
денари месечно, а Министерството за образование и наука учествува во
цената за сместување и исхрана до 50 %.
Државниот студентски дом „Скопје“ во годините 2015 – 2018 просечно
располага со 220.165.218 денари, или околу 3,5 милиони евра. Средствата
со кои располага ДСД се наменети за услуги на студентите – станари во
текот на десет месеци кога и живеат во домовите, за плати за вработените
и непречено функционирање на домовите.
По деталниот преглед на расходите кои ги имал ДСД низ
анализираните години може да се забележи дека од буџетот за расходи кои
се директно поврзани со студентите се издвојувало просечно по 15 % од
буџетот. Споредбено со расходите кои се директно поврзани со вработените
за кои се издвојувало просечно по 40 % од буџетот, може да се забележи дека
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за студентите и нивното домување се одвојуваат многу малку средства што
е и директен показател за услугите кои ги добиваат студентите.
Договорите за јавна набавка претставуват единствен начин за
набавка на стоки, услуги и градежни зафати (чија вредност е поголема
од 500 евра) на институциите. Државниот студентски дом во периодот
од 2015 – 2018 година има склучено 193 договори со вкупна вредност од
274 милиони денари, односно околу 4,5 милиони евра. Од склучените
договори за јавни набавки повеќе од половина (67) се однесуваат на
набавка на храна (различни видови продукти потреби за приготвување
на храната на студентите, односно за појадок, ручек и вечера), со вкупна
вредност од речиси 176 милиони денари, односно 2,8 милиони евра.
Склучените договори за јавни набавки за прехранбени производи во
анализираниот период 2015 – 2018 година изнесуваат 175.978.994 денари,
доколку се направи споредба со финансиските извештаи за оваа намена се
потрошени 134.182.311 денари, по што може да се заклучи дека за значен
дел од фактурите за набавка на прехранбени производи не е направена
исплата и најверојатно чекаат да бидат платени.
Доколку се претстават одредени набавени продукти, може да се
забележи дека студентите месечно добиваат по 1 килограм овошје, 1,5
килограми говедско и свинско месо. Додека од млечни производи на
месечно ниво добиваат по 1,7 литри млеко, 1,8 литри јогурт, 170 грама
сирење и 190 грама кашкавал.
Овие податоци не се толку фрапантни доколку се увиди дека според
анализираните податоци произлегува дека просечно на годишно ниво за
прехранбени производи е потрошено 43.994.748 денари, односно 715.362 евра.
Доколку овие пари се стават во сооднос со просечниот број студенти во овој
временски период (2.608) и во временски период од 9 месеци во текот на
годината, произлегува дека дневно за приготвување појадок, ручек и вечера
се трошеле само по 61 денар за набавка на прехранбени производи.
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Препораки
Државниот студентски дом „Скопје“ – Скопје да ги искористи сите
механизми за информирање на студентите за јавните набавки кои ги
спроведува, доставувајќи им податоци за годишните планови за јавни
набавки, како и за склучените договори за јавни набавки. На овој начин
ќе им овозможи на студентите да влијаат јавните набавки подобро да ги
рефлектираат нивните потреби.
Средствата кои ги добива Државниот студентски дом „Скопје“ –
Скопје од страна на државата да се зголемуваат согласно зголемувањето
на потрошувачката кошничка, со цел институцијата да нуди поквалитетни
услови за живот.
Институциите (Министерството за образование и наука и Владата
на Република Северна Македонија) да планираат и да издвојат повеќе
средства наменети за студентските домови, со цел подобрување на
условите за живот и подобрување на студентскиот стандард.
Државниот студентски дом „Скопје“ – Скопје при приготвување на
храната да се води согласно правилникот за исхрана донесен од страна на
Министерството за образование и наука.
Да се овозможи студентите во Државниот студентски дом „Скопје“
– Скопје да учествуваат во креирањето на менито за исхрана, согласно
нормативите за исхрана.
Државниот студентски дом „Скопје“ – Скопје редовно и навремено
да ги подмирува плаќањата кон правните лица, согласно договорите за
јавни набавки.
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Прилог 1
Категории на расходи на Државниот студентски дом „Скопје“ – Скопје
согласно намената за која се трошеле средствата
Директни расходи поврзани со вработените на Државниот студентски дом „Скопје“ – Скопје
425990/1 - Издатоци по договор на дело
425990/2 - Управен одбор
425990/3 - Персонален данок по договор на дело
401130 - Основни нето-плати
401130/1 - Основни нето-плати – минати години
401310 - Персонален данок
4013102 - Персонален данок – минати години
402110 - Придонеси од плата за ПИО
4021903 - ПИОМ – минати години
402210 - Придонес за здравство
402220 -Придонес за професионално заболување
4022903 - Здравство – минати години
4022904 - Професионално – минати години
402310 - Придонес за вработување
4023902 - Придонес за вработување – минати години
404150 - Отпремнини за пензионирање
404150/1 – Посмртнини
425990/д - Персонален данок облигациони односи
404150/2 - Исплати од МОН за боледување
Секундарни расходи поврзани со вработените на Државниот студентски дом „Скопје“ – Скопје
425990/9 - Нето волонтери
420120 - Патување во земјата (патни трошоци)
420210 - Патување во странство – дневници
420220 - Патување во странство – патни расходи
420230 - Патување во странство – сместување
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420240 - Патување во странство – спор
423310 - Работна облека
425420/1 - Систематски прегледи
425420 - Здравствени услуги
425730 - Курсеви за обука и едукација
426310 – Семинари
Расходи директно поврзани со студентите во Државниот студентски дом „Скопје“ – Скопје
426990 – Домијада
420130 - Сместување во земјата (домијада)
423410 - Храна за студенти
Секундарни расходи поврзани со студентите во Државниот студентски дом „Скопје“ – Скопје
421110 - Електрична енергија
421120 - Вода и канализација
421130 – Ѓубретарина
421190 - Други комунални такси и услуги
421210 - Централно греење
421230 – Ќумур
421240 - Течни горива - мазут, нафта
423710 - Средства за одржување на хигиената
423720 - Материјали за мајстори
423810 - Набавка на ситен инвентар
424230 - Дезинфекција и дератизација
425760 - Манипулативни трошоци за набавка на нафтени резерви
480190 - Купување на друга опрема
483190/1 - Ситен инвентар - наменски средства
Други трошоци на Државниот студентски дом „Скопје“ – Скопје
421310 – Пошта
421320 - Телефони и телефакс
421410 - Горива и масла за моторни возила
421420 - Регистрација и осигурување на возила
423110 - Канцелариски материјали
423120 - Списанија, весници и др.
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423830 - Набавка на гуми за возила
424120 - Поправка и сервис на товарни возила
424420 - Поправка и одржување на софтвер и хардвер опрема
424440 - Поправка и одржување на опрема
424440/1 - Сервисирање на опрема
425220 - Банкарска провизија
425250 - Осигурување на недвижности
425230 - Колективно осигурување
425250 - Осигурување на имот
425260 - Осигурување на моторно возило
425310 - Адвокатски услуги
425970 - Консултантски услуги
425320 - Судски вештачења
425360 - Судски такси
425990 - Други договорни услуги
425990/8 – Проекти
480140 - Купување на информатичка опрема
425990/0 - Нето-облигациони односи
425990/А - ПИОМ - Управен одбор
425990/Б - Здравство - Управен одбор
425990/П - ПИО волонтери
426120 - Членарина во дом. организации
426210 – Репрезентација
426410 - Објавување на огласи
426990 - Камати за задоцнети плаќања
426990/5 Такси и други судски трошоци
426990 - Данок од добивка
426990/7 - Платен ДДВ
426990/6 - Данок на имот
426990/2 - Други оперативни трошоци, расходи
42699001 - Погрешно уплатени средства
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4269900 - Вратена станарина
426990/3 - Др. Оперативни расходи-под на годишна сметка
42699021 - ДДВ и акциза
42699030 - Персонален данок за патни трошоци
42699090 - Камати за задоцнети плаќања по фактури
42699093 - Поврат на средства за гаранција на тендер
42699032 - Персонален данок за кусок
42699094 - Главен долг по извршни налози
42699096 - Трошоци по извршни исправи
42699095 - Камати по извршни исправи
42699098 - Камати по судски порамнувања
42699099 - Трошоци по суд. порамнувања
42699097 - Главен долг по судски порамнувања
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Прилог 2
Листа на 10 најголеми договори за јавни набавки склучени
од ДСД во временскиот период 2015 – 2018 година

Предмет на договорот

Датум на
склучување на
договор

Носител на
набавката

Вредност на договорот во
денари

Набавка на месо и преработки
од месо

21.09.2016

РИМЕС МС
ГРОУП ДОО увозизвоз Скопје

19.388.338,00

Нафтени деривати за
потребите на ДСД СКОПЈЕ

30.07.2018

СУПЕРТРЕЈД
ДОО увоз-извоз
Скопје

8.365.013,00

Набавка на леб, брашно, риба
и преработка од риба

14.09.2018

ФОДУЛМАК
ДООЕЛ експортимпорт Скопје

8.000.000,40

Набавка на месо, риба и нивни
преработки

21.09.2015

РИМЕС МС
ГРОУП ДОО увозизвоз Скопје

7.357.165,00

Набавка на кондиторски
производи

18.10.2016

ВИД-КОМЕРЦ
ДООЕЛ Штип

7.082.005,00

Oвошје и зеленчук

02.11.2018

ФОДУЛМАК
ДООЕЛ експортимпорт Скопје

6.000.000,30

Набавка на преработки од
месо

04.11.2017

МАРЈАН-КООП
ДООЕЛ- Марјан

5.463.046,00

Набавка на преработки од
месо

03.11.2017

МАРЈАН-КООП
ДООЕЛ- Марјан

5.463.045,00

Набавка на мазут и екстра
лесно масло за домаќинство

25.09.2017

ПУЦКО ПЕТРОЛ
увоз-извоз
ДООЕЛ
с.Пласница
Пласница

5.034.600,00

Набавка на месо, риба и нивни
преработки

21.09.2015

РИМЕС МС
ГРОУП ДОО увозизвоз Скопје

4.990.167,00

Набавка на месо, риба и нивни
преработки

21.09.2015

РИМЕС МС
ГРОУП ДОО увозизвоз Скопје

4.924.500,00
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