И З В Е С Т У В А Њ Е
Запишувањето на зимскиот семестар во учебната 2015/16 (3-ти,5-ти,7-ми и 9-ти сем.) и заверка на
летен семестар 2014/15 (2-ри,4-ти, 6-ти ,8-ми и 10-ти сем.) ќе се врши ЕЛЕКТРОНСКИ и во
МАТЕРИЈАЛНА ФОРМА, во периодот од 01.09 до 14.09.2015 година. По електронското
запишување студентите ги поднесуваат потребните документи на шалтерите од 12-14 часот. Оние
студенти кои не можат да дојдат во овој термин може да ги остават документите во прозирна
перфорирана фолија, во соодветно обележаните кутии по семестри во холот на факултетот.
ВАЖНО: Студентите кои нема да извршат ЕВАЛУАЦИЈА нема да можат да го запишат семестарот.
При запишувањето на предметите студентите најпрво ги запишуваат неположените, а ислушани
предмети од претходни зимски семестри, а потоа запишуваат предмети по прв пат за кои
стекнале услов да ги слушат. Студентите со просечен успех под 8,5 максимум може да запишат 35
ЕКТС кредити, а студентите со просечен успех над 8,5 може да запишат 40 ЕКТС кредити. Во исто
време се врши заверка на летен семестар 2014-15 со понесување на соодветен образец за заверка
со уплатница или код од електронски уплатена административна такса од 50 ден.
Студентите запишани во државна квота, запишани до учебната 2013/14 година, доколку запишуваат

по трет пат

предмет
преминуваат, односно го продолжуваат студирањето до крајот на
студиите во квота со кофинансирање. Овие студенти поднесувааат барање во студентската служба
за продолжување на студирањето во квота со кофинансирање на студиите и потпишуваат содветни
документи за промена на квота.
Студентите запишани во државна квота и во квота со кофинансирање во учебната 2013/2014 и
2014/15 година доколку не ги освојат потребните кредити за соодветниот предмет ги поднесуваат
трошоците за повторно запишување на истиот во висина 1200 денари од предмет (покрај
пресметаниот износ за запишување и презапишување на предмети кој се појавува во ел. индекс
откако ке направите електрнски упис) согласно потпишаниот договор. Овие студенти доколку
немаат положено 50% од запишаните предмети (КРЕДИТИ) од претходниот зимски семестар
студиите ги продолжуваат во квота со кофинансирање. Овие студенти поднесувааат барање во
студентската служба за продолжување на студирањето во квота со кофинансирање на студиите и
потпишуваат содветни документи за промена на квота.
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 2015/16 ГОДИНА И ЗАВЕРКА НА
ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2014/15 ГОДИНА
Потврда за уплатена рата за партиципација/кофинансирање според следната табела:
Државна квота (партиципација)
Кофинансирање
Студенти запишани ОД учебната 2009/10
3,33 ЕУР (205 ден.) по кредит
16,66 ЕУР (1025 ден) по кредит
Студенти запишани ОД учебната 2010/11
3,33 ЕУР (205 ден.) по кредит
6,66 ЕУР (410ден.) по кредит
Студенти запишани по стара програма ПРЕД учебната 2009/10 год. а не платиле партципација за 10 семестри плаќаат во
државна 100 ЕУР (6.150 ден.) по семестар, а со кофинансирање 500 ЕУР (30.750 ден.) по семестар.

1. Уплата за партиципација државна/кофинансирање се врши на образец ПП 50 на жиро сметка
на Фармацевтскиот факултет и ги содржи следните податоци:
Назив на примачот:
УКИМ - Фармацевтски факултет, Скопје
Банка на примачот:
НБРМ
Цел на дознака (задолжително): париципација за државна квота/
кофинансирање за приватна
Сметка:
100 0000000630 95
Износ:
(пресметано според табелата)
Сметка на буџетски корисник:
1600104553 788 12
Приходна шифра и програма:
723 012 41 начин: 2

2. Уплата за за колективно осигурување, надомест на штети, солидарна одговорност, книжен
фонд и лабораториски вежби, на образец ПП 50 на жиро сметка на Фармацевтскиот факултет и
ги содржи следните податоци:
Назив на примачот:
УКИМ- Фармацевтски факултет, Скопје
Банка на примачот:
НБРМ
Цел на дознака (задолжително): за колективно осигурување, надомест на штети,
солидарна одговорност, книжен фонд и лабораториски вежби
Сметка:
100 0000000630 95
Износ:
1600 ден. - студентите запишани од учебната 2014/15год
1000 ден. - студентите запишани до учебната 2013/14год
Сметка на буџетски корисник:
1600104553 788 12
Приходна шифра и програма:
723 019 41 начин: 2
3. Уплата за ИКСА на УКИМ за Фармацевтски факултет, на образец ПП 50 на жиро сметка на
Ректоратот на УКИМ со следните податоци:
Назив на примачот:
Универзитет ,, Св.Кирил и Методиј,, Скопје (УКИМ)
Банка на примачот:
НБРМ
Цел на дознака (задолжително): ИКСА на УКИМ за Фармацевтски факултет
Сметка:
100 0000000630 95
Износ:
750 денари
Сметка на буџетски корисник:
1600103689 788 18
Приходна шифра и програма:
723012 41 начин 2
4. Индекс со сите остварени потписи за заверка на летен 2014/15 и внесени сите предмети во
образецот за заверување. Во индексот, електронскиот индекс и во образецот за запишување на
зимски семестар 2015/16 година најпрво се запишуваат неположените, а ислушани предмети од
претходниот зимски семестри, а потоа се запишуваат предмети по прв пат за кои е стекнат услов
да се слушат.
5. Образец за заверка на летен семестар 2014/15 година (пополнет со предмети од летниот
семестар за кои имате потпис во индексот) и уплатница или код од електронски уплатена
административна такса од 50 ден на буџетска сметка на РМ.
За уплата во банка
За електронска уплата
Трансакциска сметка: 100000000063095
телефонски број за уплата: 144-166
Уплатна сметка: 840 ххх 03161
содржина на порака: ТМ Име Презиме 50
(ххх код на општина каде живее студентот )
(напишано на латиница)
Приходна шифра и програма: 722313 00
6. Образец за запишување на зимски семестар 2015/16 година (пополнет првин со предмети кои
се презапишуваат, а потоа се запишуваат предмети по прв пат за кои е стекнат услов за
запишување) и уплатница или код од електронски уплатена административна такса од 50 ден
на буџетска сметка на РМ.
За уплата во банка
За електронска уплата
Трансакциска сметка: 100000000063095
телефонски број за уплата: 144-166
Уплатна сметка: 840 ххх 03161
содржина на порака: ТМ Име Презиме 50
(ххх код на општина каде живее студентот )
(напишано на латиница)
Приходна шифра и програма: 722313 00

7. Obrazec [V 20 (za Dr`aven zavod za statistika, ~itko popolnet) bez уплата за
административна такса.
Важно: Доколку студентот запишува семестар по рокот предвиден за упис потребно е да достави
уплата за задоцнет упис на семестар на образец ПП 50 на жиро сметка на Фармацевтскиот
факултет со следните податоци:
Назив на примачот:
УКИМ - Фармацевтски факултет, Скопје
Банка на примачот:
НБРМ
Цел на дознака (задолжително): задоцнет упис на семестар
Сметка:
100 0000000630 95
Износ:
1000 денари
Сметка на буџетски корисник:
1600104553 788 12
Приходна шифра и програма:
723 012 41 начин: 2
Оправдано е запишување на семестар по рок за студенти кои полагаат само условен предмет кој
нема добиено резултати во рокот предвиден за запишување семестар.
При запишување на изборни предмети, доколку одреден предмет го запишат повеке студенти
предност во изборот имаат студенти со повисок просечен успех, а останатите студенти се
прераспределуваат на други предмети кои им се втор избор. Во електронскиот индекс студентот
запишува 4 изборни предмети како прв избор, во индекс внесува само И.П. Во образецот за
запишување на семестар се внесуваат изборните предмети од прв избор и изборните предмети од
втор избор.
(Напомена: студентите имаат право да запишат изборен предмет од семестарот што го
запишуваат, од претходниот зимски семестар или наредниот зимски семестар.
Пример: доколку студентот запишува 3-ти семестар може да запише изборен предмет од 1-ви, 3-ти
или 5-ти семестар. Доколку студнетот запишува 5-ти семестар може да запише изборен предмет од
3-ти, 5-ти или 7-ми семестар).
8. Студентите кои заверуваат 10-ти семестар покрај индексот (со потпис за обавена пракса),
административна такса, образец за завеување на семестар обавезно доставуваат пополнета
книшка за обавена практична настава во аптека потпишана од кординаторот за пракса.
Студенти кои завериле 10-ти семестар, а имаат предмети за полагање, доставуваат индекс и
образец за запишување на зимски семестар, уплатница од 50 денари за таксена марка како и
уплата од 1000 денари на уплатница ПП50 на жиро сметка на факултетот (со цел на дознака за
регистрација на зимски семестар).
9. Регистрација на зимски семестар 2015/16 година вршат студенти кои ништо не слушаат и не
презапишуваат во зимскиот семестар, но имаат испити или дипломски труд за полагање. Овие
студенти доставуваат:
- Индекс, Образец за запишување, Образец за статистика, уплатница од 1000 денари за
регистрација на зимски семестар, административна такса, уплатници како и другите
студенти без уплатница за школарина.
Напомена: Уписот ќе се врши на шалтрите на факултетот од 12-14 часот . Оние
кои неможат да дојдат во овој термин може да ги оставаат документите во кутиите за
соодветната година во холот на факултетот. Сите некомплетни документи, несоодветно и
нецелосни пополнети, непотпишани од студентот ке се сметаат за запишување после рокот.

