
 

Соопштение   за заверување  на зимскиот семестар  и запишување 
на летниот семестар  во учебната 2021/2022 година за студентите 

на  ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ 

            се  известуваат  студентите на ВТОР циклус студии, на Природно-
математичкиот факултет во Скопје, дека заверување  на зимскиот 
семестар  и запишување на летниот семестар во уч.2021/2022 г. година ќе 
се одвива од   

07.02.2022 до 18.02.2022 година, 11.30-15.00 часот, 

на шалтерот на Одделението за студентски прашања. 

студентите треба да си резервираат термин за поднесување на 
документите  на следниов линк  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Co8OrdwRxCEK_9fY2hAfXTDzMe5ZLihIpjBGrcyX3is/edit#gid=0 

Студентите треба задолжително електронско да го запишат летниот 
семестар во уч.2021/2022 година и предметите во него (два чекора), преку 
своите профили. (истото е отворено од 28.01.2022 г.) доколу имате проблем 
од било каква природа, истиот ќе го пренесете на одговорното  лице, кога 
ќе ги поднесувате документите во својот термин. 

I Студентите запишани во првиот уписен рок во уч.2021/2022 
година, треба да ги приложат следниве  документи: 

-образец за заверување  на зимскиот семестар  

-образец за  запишување на летниот семестар  

- уплатница во износ на школарината  за упис на семестар согласно 
Конкурсот и соодветната студиска програма, уплатена на на образец ПП50: 

 - назив и седиште на примач                                           ПМФ – Скопје 

-банка на 
примач                                                                             НБРМ              

 трансакциска сметка                                                     100000000063095 

 - сметка на буџетски корисник на ПМФ                           1600110804 788 19 

- приходна шифра  програма  начин                                  723012 - 41 – 2 

- цел на дознака    (упис на  летен семестар на ВТОР циклус студии по _____ 
(да се наведе програмата) во уч.2021/2022 г.) 

 



II Студентите запишани во вториот уписен рок во уч.2020/2021 
година, треба да ги приложат следниве  документи: 

-образец за заверување  на  зимскиот семестар 

III Студентите запишани во првиот уписен рок во уч.2020/2021 
година, доколу во октомври 2021, не ја запишале уч.2021/22 г, 
треба да ги приложат следниве  документи: 

·образец за  запишување на зимскиот семестар (2 семестар-
повторно)  

IV  Студентите запишани во учебната  2019/2020, треба да ги 
приложат следниве  документи: 

·образец за  запишување на летниот семестар (летен семестар-
повторно)  

- уплатница за административен повторен упис, уплатена на на ОБРАЗЕЦ 
ПП50: 

- назив и седиште на примач                                           ПМФ – Скопје 

-банка на 
примач                                                                           НБРМ                   
      

- трансакциска сметка                                                   100000000063095 

 - сметка на буџетски корисник на ПМФ                         1600110804 788 19 

- приходна шифра  програма  начин                              723012 - 41 – 2 

- износ                                                                          2000,00 

- цел на дознака     (надомест за административен повторен упис  на 
семестар на ВТОР циклус студии по _____ (да се наведе програмата)   во 
уч.2021/2022 г.) 

V  Важна напомена за студентите на втор циклус студии на Институтот 
за биологија,  запишани во учебната уч.2018/2019 година 

Согласно Одлуката на ННС на ПМФ, број.02-2503/3 од 17.01.2022 година, 
се одобрува продолжување на рокот за текнување на научен степен 
магистер на науки за период од уште една година, за студентите кои за прв 
пат се имаат запишано на втор циклус студии на Институтот за биологија во 
уч.2018/2019 г. И ГИ ИМААТ ПОЛОЖЕНО СИТЕ ИСПИТИ СО ВКУПНО 30 
КРЕДИТИ, А НЕМААТ ПРИЈАВЕНО И ОДБРАНЕТО МАГИСТЕРСКИ ТРУД ВО 
ПРЕДВИДЕНИОТ РОК. 

 



Студентите кои го исполнуваат условот дефиниран во одлуката, треба да го 
запишат летниот семестар во уч.2021/2022 година, со приложување на 
образец за запишување на семестар и уплата од 2000,00 денари уплатени 
на ПМФ.  

Претходното се однесува, доколу студентот уредно ги има запишувано сите 
семестри, доколу има прекин во студирањето треба да се обрати во 
одделението за студентски прашања (точка VI) со резервиран термин од 
страна на студентот на линкот погоре. 

VI  Важна напомена за студентите кои им истекол рокот за 
магистрирање,  студентите запишани во учебната 2018/2019 г. и 
претходно (со исклучок на студетните од Институтот за биологија, 
наведени во ослуката во  точка V) и студетните кои  имаат прекин на 
студирањето, а сакаат да ги продолжат своите студии,  треба да 
поднесат барање за продолжување на студиите со индекс, со претходно 
закажан термин на линкот погоре. 

 

Одговорно лице за студентите од  втор и трет циклус студии,  

раководител на Одделението за студентски прашања при ПМФ,  

Кети Костадиновска, електронска адреса,  keti@pmf.ukim.mk 

02.02.2022 година. 

 


