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С О О П Ш Т Е Н И Е 

ЗА ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИОТ И 
УПИС НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР НА СТУДЕНТИТЕ ОД III ЦИКЛУС 

- ДОКТОРСКИ СТУДИИ ВО УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА 

  
 

1 Индекс (земени потписи од запишаните предмети во зимскиот семестар) 

2 
Образец А3 за запишување семестар со 50,00 ден. административна 
такса  

3 

Образец А4 за заверка на семестар со 50,00 ден. административна такса 
(овој образец го пополнуваат само студентите кои во претходниот 
семестар слушале генерички и предмет/и за едукација од полето, 
областа и потесната област на истражување)  

4 

Потврда за уплата од 700 евра во денарска противвредност (61,50 
ден./евро), (втора, односно трета или четврта рата, се уплаќаат на 
Факултет за електротехника и информациски технологии-Скопје, на жиро 
сметката:  
100000000063095 
депонент: НБРМ 

трезорска подсметка: 160010428678814 

повикување на број: 723019, програма 41 

со назнака за ___-та рата за упис на докторски студии на ФЕИТ  

5 

Анкетен лист за предметите што се слушани во претходниот, зимски 
семестар (студентите кои немаат запишано предмети во претходниот, 
зимски семестар немаат обврска да достават анкетен лист) Анкетниот 
лист е достапен во делот „Документи“ на линкот: 
http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=153&glavno=8 

6 
Пријава за испит во зимскиот испитен рок (образец А5) со 50,00 ден. 
административна такса за секој испит одделно што се предвидува да се 
полага во оваа испитна сесија 

 
 Напомена: износите за административни такси за упис на летен и заверка на 
зимски семестар може да се уплатат на една уплатница. 
 Студентите кои имаат недореализирани претходни уплати, при уписот на овој 
семестар, треба да достават уплатници и за заостанатите рати. 

Запишаните предмети од претходниот, летен семестар во учебната 2013/2014 
год., треба да се положени, во спротивно истите ќе треба да се презапишат и 
повторно да се платат кредитите.  

Уписот и заверката на семестарот ќе се вршат во Службата за студентски 
прашања на ФЕИТ од 12 до 14.02.2015 година од 12:30 до 14:30 h. 
 

 
 
Скопје, 10.2.2015 година                                               Од Деканатот на ФЕИТ - Скопје 
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