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УПАТСТВО 
ЗА ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2021/22 И ЗАПИШУВАЊЕ 

НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2022/23 ГОДИНА 
– ЗА СТУДЕНТИТЕ ШТО ЌЕ ЗАПИШУВААТ III (ТРЕТИ) СЕМЕСТАР – 

 
За заверка на летниот и за запишување на зимскиот семестар во учебната 2022/23 година, 
потребно е најпрво студентот да се најави на iKnow системот и да изврши електронско 
запишување на третиот (зимски) семестар 2022/23. 

По најавување во iKnow системот, треба да се избере опцијата „Запишани семестри“ и со 
копчето „Внеси“ да се избере зимскиот семестар 2022/23. 

По изборот на семестарот, се избира табот „Предмети“, каде што треба да се изберат 
предмети кои ќе се слушаат во семестарот. 

Редоследот на избор на предмети е следниот: најпрво треба да се изберат неположените 
предмети од првиот семестар (системот веќе ги поставува во листата од десната страна), 
потоа се селектираат задолжителните предмети од третиот семестар и на крајот се 
селектираат изборните предмети од третиот семестар, по што треба да се притисне копчето 
„ЗАПИШИ“ во долниот дел од страницата. 

Збирот на кредитите од сите селектирани предмети не смее да надминува 36. Воколку 
системот не дозволува запишување над 35 кредити, шестиот предмет ќе биде електронски 
внесен од страна на студентската служба. 

За секој запишан кредит над квотата од 30 кредити (квота на кредити во еден семестар), 
студентите треба да платат надомест во износ од 205/410 денари за секој дополнителен 
кредит (205-студенти во државна квота, 410-студенти во квота со кофинансирање и 
вонредни студенти). Во додатокот на крајот од овој документ е прикажан пример за начинот 
на уплата. 

Откако ќе се заврши со постапката за електронско запишување на семестарот, потребно е да 
се достават потребните документи во службата за студентски прашања, во следните 
термини: 

20.09.2022 год. (вторник) 
21.09.2022 год. (среда) 

 
При заверка на летниот и запишување на зимскиот семестар студентите задолжително 
треба да си ги пополнат и достават со останатите документи и АНОНИМНИТЕ анкетни 
листови, во број на примероци кој соодветствува на бројот на предмети кои студентот ги 
слушал во летниот семестар 2021/22 год. (анкетните листови се подигнуваат од училницата 
А60) 
Вонредните студенти задолжително да достават документ за потврдување на статусот на 
вонреден студент (Образец М1/2 или Лекарско уверение издадено од З.У. Студентска 
поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје). 
 



ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАВЕРКА И ЗАПИШУВАЊЕ НА СЕМЕСТАР: 
 
1. ИНДЕКС 
2. ОБРАЗЕЦ ЗА ЗАВЕРКА НА СЕМЕСТАР  
3. ОБРАЗЕЦ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СЕМЕСТАР  
4. СТАТИСТИЧКА ЛИСТА (Образец ШВ20) 
 
5. Уплатница (Образец ПП50) 

- за уплатени 100 EUR (6.150 ден.), со цел на дознака - Прва рата од 
надоместокот за студирање, на сметката на Факултетот за дизајн и технологии 
на мебел и ентериер (за студенти кои се запишани во државна квота) 

- за уплатени 200 EUR (12.300 ден.), со цел на дознака - Прва рата од 
надоместокот за студирање, на сметката на Факултетот за дизајн и технологии 
на мебел и ентериер (за студенти кои се запишани во квота со кофинансирање на 
студирање и за вонредните студенти) 

Уплатата се врши на образец ПП 50 и ги содржи следните податоци: 
Цел на дознака: Надомест за студирање - I рата 
Назив на примачот: Буџет на РМ,  ФДТМЕ - Скопје 
Банка на примачот: НБРМ  
Жиро сметка: 100000000063095  
Износ: 6.150/12.300 ден. 
Сметка на буџетски корисник: 1600161654–788–11 
Приходна шифра и програма: 723012  41 

6. Уплатница (Образец ПП50) 
- за уплатени средства за активности и услуги на студентите (испитни тетратки, 

потврди, библиотечен фонд, користење интернет и компјутерска училница, 
солидарна одговорност за штети и останати дополнителни трошоци), во износ од 
1.500 ден. 

Уплатата се врши на образец ПП 50 и ги содржи следните податоци: 
Цел на дознака: Надомест за услуги за студирање 
Назив на примачот: Буџет на РМ,  ФДТМЕ - Скопје  
Банка на примачот: НБРМ  
Жиро сметка: 100000000063095  
Износ: 1.500 ден. 
Сметка на буџетски корисник: 1600161654–788–11 
Приходна шифра и програма: 723019  41 

7. Уплатница (Образец ПП50) 
- за уплатени средства за презапишување на неположени предмети од претходниот 

зимски (први) семестар во износ од: 
- 205 денари за секој кредит над квотата од 30 кредити - за студенти што студираат 

во државна квота; 
- 410 денари за секој кредит над квотата од 30 кредити - за студенти што студираат 

во квота со кофинансирање, вонредни студенти. 
Уплатата се врши на образец ПП 50 и ги содржи следните податоци: 
Цел на дознака: Надомест за неположени испити 
Назив на примачот: Буџет на РМ,  ФДТМЕ - Скопје 
Банка на примачот: НБРМ  
Жиро сметка: 100000000063095  
Износ: (205/410 ден.) Х (бр. на кредити над квотата од 30) 
Сметка на буџетски корисник: 1600161654–788–11 
Приходна шифра и програма: 723013  41 



8. Уплатница (Образец ПП50) - Потврда за уплатени 750 денари - за информативни, 
информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот "Св. 
Кирил и Методиј" во Скопје, со назнака ИКСА на УКИМ-ФДТМЕ-Скопје, на жиросметка 
100000000063095, депонент - НБРМ, со сметка на буџетски корисник 1600103689 788 
18, повикување на број 723012, програма 41. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ДОКУМЕНТИТЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВАТ ВО ПРЕДВИДЕНИТЕ ТЕРМИНИ. ПО 
ТИЕ ТЕРМИНИ МОЖАТ ДА СЕ ДОСТАВУВААТ САМО ДОПОЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ КОИ ШТО 
НЕДОСТАСУВААТ. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Според ценовникот за висината на надоместоците што ги плаќаат студентите на 

Факултетот од 2014/15 година: 
- ЗАПИШУВАЊЕТО БЕЗ КАЗНА ЌЕ СЕ ВРШИ ДО 30.09.2022 ГОДИНА. СТУДЕНТИТЕ 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ГИ ДОСТАВАТ ДОКУМЕНТИТЕ ВО ПРЕДВИДЕНИТЕ 
ТЕРМИНИ, А ДО 30.09.2022 МОЖАТ САМО ДОПОЛНИТЕЛНО ДА ДОСТАВУВААТ 
ДОКУМЕНТИ ШТО НЕДОСТАСУВААТ ИЛИ СЕ НЕИСПРАВНИ. 

- ЗАПИШУВАЊЕТО НА СЕМЕСТАРОТ ОД 03.10.2022 ДО 14.10.2022 ГОДИНА ЌЕ СЕ ВРШИ 
СО НАДОМЕСТ ОД 500 ДЕНАРИ. 

- ЗАПИШУВАЊЕТО НА СЕМЕСТАРОТ ОД 17.10.2022 ДО 28.10.2022 ГОДИНА ЌЕ СЕ ВРШИ 
СО НАДОМЕСТ ОД 2000 ДЕНАРИ. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Примери за пресметка на износот за уплата на надомест за презапишување на неположени предмети: 
 
Пример 1: 
Студентот ги има положено сите предмети од првиот семестар. Може да ги запише сите предмети од третиот 
семестар и плаќа надомест за школарина, без дополнителен надомест за презапишани предмети. 
 
Пример 2: 
Студентот има положено четири предмети од првиот семестар. При запишување на третиот семестар го 
запишува неположениот предмет од првиот семестар (6 кредити) и предметите од третиот семестар (30 
кредити), што вкупно претставува 36 кредити. Потребно е да се плати школарината (100/200 евра) и надомест 
за презапишување на предмет во износ од 6 кредити помножено со 205 денари (за студенти во државна квота) 
- 1.230 денари, односно 6 кредити помножено со 410 денари (за студенти во квота со кофинансирање и 
вонредни студенти) - 2.460 денари. 
 
Пример 3: 
Студентот има положено три предмети од првиот семестар. При запишување на третиот семестар ги запишува 
неположените два предмети од првиот семестар (12 кредити) и четири предмети од третиот семестар (24 
кредити), што вкупно претставува 36 кредити. Потребно е да се плати школарината (100/200 евра) и надомест 
за презапишување на предмет во износ од 6 кредити помножено со 205 денари (за студенти во државна квота) 
- 1.230 денари, односно 6 кредити помножено со 410 денари (за студенти во квота со кофинансирање и 
вонредни студенти) - 2.460 денари. 
 
 


