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 Страна 1 од 2 

 
 

Подготвил ________________  верзија: 01 

Прегледал ________________ 

 
 

С О О П Ш Т Е Н И Е   
 ЗА ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР - 2017/2018 И ПРИЈАВУВАЊЕ НА 

ИСПИТИ ЗА ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА - 2017/2018 
 

ЗА СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ ПО НАСТАВНИОТ ПЛАН   
од  2012/2013 и 2017/2018 год. - (IKnow) 

 

Заверката на летниот семестар и пријавувањето на испити за Јунската 
испитна сесија во учебната 2017/2018 година, ќе се врши во периодот од: 

 

21.05.2018 до 28.05.2018 година 
(од 11,00 до 15,00 часот) 

(преку шалтерите на студентската служба) 
 

 
 Потребни документи за заверка на семестар:  

                                                                                                                               
1.  ИНДЕКС 

 
2. ОБРАЗЕЦ ЗА ЗАВЕРУВАЊЕ СЕМЕСТАР - A4 со уплатени 50 ден. 
административна такса (за заверка на прослушаните предмети во летниот 
семестар - 2017/2018 година). 
(за начинот на плаќање на административните такси види Соопштение за 
начинот на плаќање административни такси ОБ 8.2/11) 
 
 Студентите кои плаќањето на административната такса за образецот за 
заверување  на семестар го вршат преку мобилен телефон, задолжително да ја 
валидираат уплатата во iKnow системот со внесување на кодот од СМС пораката 
во означениот простор во полето таксени марки, а во образецот за заверување 
задолжително се впишува кодот на соодветното место. 
 
 По овој рок студентите ќе можат да заверат летен семестар, со  казна во 
висина од 500 денари, (согласно одлуката  бр.02-2331/1 од 16.09.2005 г. 
донесена врз основа на ценовникот за висина на надоместоците што ги плаќаат 
студентите донесен од советот за развој и финансирање на високото 
образование). 

 

 

 

 

 

 

 



ОБ 8.2/5 
 Страна 2 од 2 

 
 
 

 Потребни документи за пријавување на испити: 
 

1. ИНДЕКС 
 
2. Пријави за испит - (образец A5) со уплатени 50 ден. административна такса 
- за секоја пријава. 
 

(за начинот на плаќање на административните такси види Соопштение за 
начинот на плаќање административни такси ОБ 8.2/11) 

 
Испитите задолжително се пријавуваат електронски во IKnow системот. 
 

Студентите се должни за секој пријавен предмет да достават пријава за 
испит во материјална форма во наведениот рок. 
 

 Студентите кои плаќањето на административната такса за пријавените 
испити го вршат преку мобилен телефон задолжително да ја валидираат уплатата 
во iKnow системот со внесување на кодот од СМС пораката во означениот простор 
(во полето пријави), а во пријавата за испит  задолжително се впишува кодот на 
соодветното место. 

 
 Студентите кои плаќањето на административната такса за пријавените 
испити го вршат со уплатница, на една уплатница можат да уплатат за повеќе 
испитни пријави.  

 
 

(Пријавите се доставуваат до предметните наставници, на денот на  
испитот). 

        
 За секое задоцнето пријавување на испитите, студентите се должни да 

уплатат казна од 400 денари (по испит), (согласно одлуката  бр.02-2331/1 од 
16.09.2005 год. донесена врз основа на ценовникот за висина на надоместоците што 
ги плаќаат студентите донесен од советот за развој и финансирање на високото 
образование). 

 

    Скопје, 10.05.2018                         МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СКОПЈЕ 

 

 
 


