
СООПШТЕНИЕ 
Запишување на летен и заверка на зимски семестар  

во учебната 2021/22 год. 
 

Запишувањето ќе се врши од 09.02 до 16.02.2022 год. 

 

ВАЖНО: Уписот ќе се врши со физичко присуство, во канцеларијата 

на Студентски прашања на ХЕФ. Ве молиме, имајте на ум дека од вас 

најпрво се очекува и семестарот веќе да сте го пријавиле електронски 

во iKnow! 

 

 

Потребни документи: 

1. Образец за запишување и образец за заверка на семестар.  

 

2. Доказ за уплата на II. рата за академската година 

 6.150,00 ден. за редовните студенти, 12.300,00 ден. за тие со 

кофинансирање и вонредните 

 Средствата да се уплатат според првата мостра на крајот на 

Соопштението 

 

3. Студентите кои имаат пријавено пракса, доставуваат пријава и 

потврда. Потпишани од соодветните професори ги доставуваат на 

Студентски прашања.  

 за стручна пракса потпис од проф. д-р Македонка 

Стојановска  

 за феријална пракса потпис од вонр. проф. д-р Бојан 

Симовски. 

 



4. Уплатница за презапишани предмети од парните семестри  

 205 денари/кредит за редовни, 410 денари/кредит за 

вонредни и студенти со кофинансирање (согласно Одлука 

бр. 02-618/2 oд 06.09.2017 год. ). Мостра од уплатницата за 

презапишани предмети имате подолу. 

5. Уплатница од 100,00 ден. за тетратки. Мостра од уплатницата за 

тетратки имате подолу. 

 

За студенти што запишуваат семестар под 20 кредити:  

 Уплата од 2.500,00 за семестар 

 Уплата за презапишани предмети по кредит  

 Оваа одлука (бр.02-732/2 од 20.10.2017 г.) се однесува за 

студентите запишани по соодветните студиските програми 

од 2013. година наваму. 

 

НАПОМЕНА ЗА ЗАДОЦНЕТО ЗАПИШУВАЊЕ:  

Запишувањето по назначениот краен рок (16.02.2022 год.) ќе се врши 

со дополнителен паричен надомест, и тоа: 

-   1.000,00 денари, доколку запишувањето е меѓу 17. и 24.февруари, 

-   1.500,00 денари, доколку запишувањето е меѓу 25.февруари и 

4.март, 

-   2.500,00 денари, доколку запишувањето е после 4.март 

 

Со почит, 

Служба за студентски прашања 

ХЕФ 

 

Соња (075/258-119) 

Дејан (075/258-181) 

 



Прилог: Мостри од потребни уплатници 

 



 

 

 


