
Ц  E  Н  О  В  Н  И  К 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ШТО ГИ ПЛАЌААТ СТУДЕНТИТЕ НА 

ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ ЗА ОБРАЗОВНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ 

УСЛУГИ (ПРВ ЦИКЛУС и втор циклус) 

 

 

Ред.бр. Назив Цена 

1.  
Впишување на оценка за положен испит во индекс кога студентот ја нема 

земено оценката една и подолго од една година 
1.000,00 

2.  Други видови потврди 500,00 

3.  За користење на Студентски интернет центар за студенти од прв циклус студии 400,00 

4.  За обнова на книжен фонд за студенти од прв циклус студии 500,00 

5.  За тетратки, шифрарници(за еден семестар) за студенти од прв циклус студии 100,00 

6.  Заверка на семестар без потписи (со документација) 2.000,00 

7.  Заверка на семестар / упис на семестар после рокот 1.000,00 

8.  Заверка на семестар со минус еден потпис 500,00 

9.  Заверка на семестар со минус два потписа 1.000,00 

10.  
Издавање документи (потврди, уверенија и др.)и студенти кои повеќе од две 

години не регулирале упис 
500,00 

11.  Издавање исписница за студенти од прв циклус студии 3.000,00 

12.  Издавање на Водич низ студиите за студенти од прв циклус студии 1.500,00 

13.  Издавање на уверение, диплома, додаток на диплома 4.650,00 

14.  Издавање на транскрипт за студенти запишани во и после 2008/2009 500,00 

15.  Издавање на дупликат диплома и дупликат уверение 3.000,00 

16.  Издавање на дупликат индекс 1.500,00 

17.  Издавање на наставна програма за студирање од прв циклус студии (по година) 700,00 

18.  Издавање на потврда за следење настава и положени испити на англиски јазик 500,00 

19.  
Издавање на транскрипт уверение на англиски јазик за делумно завршени 

студии 
1.000,00 

20.  
Издавање на транскрипт уверение на англиски јазик за дипломирани студенти 

запишани започнувајќи со учебната 2008/2009 година 
1.000,00 

21.  
Издавање на уверение/ транскрипт за странство (стари програми) 

3.000,00 

22.  Издавање на уверение за положени испити  500,00 

23.  Издавање на уверение за положени испити по странски јазик 300,00 

24.  
Издавање потврда за исполнување на условите за запишување на на студиска 

програми од прв или втор цилус студии 
1000,00 

25.  
Издавање на додаток на диплома (дипломирани пред 2013) 

1000,00 

26.  
Издавање на диплома по итна постапка 

5000,00 



27.  
Издавање траскрипт на уверение на англиски јазик за дипломирани студенти 

запишани до учебната 2008/2009 година 
4.000,00 

28.  Издавање трипликат на индекс и повеќе пати 5.000,00 

29.  
Издавање уверение за други потреби (студ.дом, карти и др.) 

100,00 -    

500,00 

30.  Надоместок на штети за студенти од прв циклус тудии 500,00 

31.  
Активирање - обновување на упис по поминати (неактивност) повеќе од три 

семестри  
6.000,00 

32.  Осигурување (според најповолна понуда) за студенти од прв циклус студии 200,00 

33.  Позајмување и користење на тога 500,00 

34.  Потврда за времетраење или режим на студирање 500,00 

35.  Потврда за исполнување на условите за дипломирање односно магистрирање 500,00 

36.  Потврда за очекуван датум на дипломирање  500,00 

37.  
Потврда за рангирање на студентот согласно постигнатиот успех по предмет 

или департман на ниво на генерација 
500,00 

38.  Потврда за системот на оценување и еквиваленција со меѓународниот систем 500,00 

39.  Префрлување од друг факултет 2.000,00 

40.  Префрлување од еден на друг активен наставен план на прв циклус студии 10.000,00 

41.  
Префрлување од стара (укината) на нова програма за студенти од прв циклус 

студии 
2.000,00 

42.  Прескокнување/ не запишување на семестар (најмногу 3) 1000,00 

43.  
Признавање на испит од друг факултет за студенти кои се префрлиле од друг 

факултет 
500,00 

44.  Пријавување на дипломски труд/ испит по утврдениот рок 2.000,00 

45.  Пријавување на испит по утвредениот рок 400,00 

46.  Промена на департман  1.000,00 

47.  Промена на изборен предмет  1.000,00 

48.  Промена на презиме во документ 200,00 

49.  Промена на дипломска работа за прв циклус студии 200,00 

50.  Промена на статус на студент од редовен на вонреден и обратно 2.000,00 

51.  Студентски сојуз на Факултетот за студенти од прв циклус студии 100,00 

52.  
Уверение за положени испити за студенти по стари (укинати) програми 

(препис) 
1.000,00 

53.  Надомест за полагање во продолжена сесија 1500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НАДОМЕСТОЦИ 

ЗА ОБРАЗОВНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ВТОР 

ЦИКЛУС СТУДИИ – дополнување / различни од предвидените за студентите на прв 

циклус 

 

Ред.бр. Назив Цена 

1.  Издавање на уверение, диплома и додаток на диплома 5.000,00 

2.  Пријавување испит за студенти од втор циклус студии од и после 2010/2011  1.500,00 

3.  
Продолжување на рокот за студирање (поднесување на тези / одбрана на 

магистерски труд 
15.000,00 

4.  Промена на студиум за студенти од втор циклус студии 30.000,00 

5.  Промена на изборен предмет за студенти од втор циклус студии 2.000,00 

6.  Промена на наставна програма за студенти од втор циклус студии 30.000,00 

7.  Заверка на семестар бес потписи (со документација) 2.000,00 

8.  Заверка на семестар / упис на семестар после рокот 1.000,00 

9.  
Издавање документи (потврди, уверенија и др.)и студенти кои повеќе од две 

години не регулирале упис 
500,00 

10.  Издавање на дупликат диплома и уверение 3.000,00 

11.  Издавање на дупликат индекс 1.500,00 

12.  Издавање на уверение за положени испити од втор циклус студии 1.000,00 

13.  
Издавање на уверение за положени испити од втор циклус студии на англиски 

јазик 
2.000,00 

14.  Издавање на уверение/транскрипт за странство 3.000,00 

15.  Издавање трипликат на индекс и повеќе пати 5.000,00 

16.  
Издавање уверение за други потреби (студ.дом, карти и др.) 

100,00 -    

500,00 

17.  Изработка на диплома по брза постапка  5.000,00 

18.  Издавање на дупликат диплома 5.000,00 

19.  Изработка и издавање на предметни програми од втор циклус 2.000,00 

20.  Испишување од Факултет за студенти од втор циклус студии 6.000,00 

21.  Прескокнување/ не запишување на семестар (најмногу 3) 2.000,00 

22.  Позајмување и користење на тога 500,00 

23.  Потврда за времетраење или режим на студирање 500,00 

24.  Потврда за исполнување на условите за магистирање 500,00 

25.  Промена на презиме во документ 200,00 

26.  Уверение за положени испити за студенти по стари (укинати) програми 1.000,00 

27.  
Активирање - обновување на упис по поминати (неактивност) повеќе од три 

семестри  
6.000,00 

 

 

 

 

 



 

ТРЕТ ЦИКЛУС 

 

1. Продолжување на рокот за поднесување на докторски труд (менторски систем) 30.000,00 

2.  Издавање на уверение за положени испити од трет циклус студии 2.000,00 

3. Издавање на уверение за положени испити од трет циклус студии на англиски 

јазик 

3.000,00 

4. Потврда за статус на студент на трет циклус 500,00 

5. Задоцнета заверка на семестар 2.000,00 

6. Задоцнет упис на семестар 2.000,00 

7. Издавање на диплома по итна постапка / вон рокови определени од 

Докторската школа 

15.000,00 

8. Издавање дупликат диплома 15.000,00 

9. Промена на изборен предмет 2.000,00 

 

        

 

 

ОД ДЕКАНАТОТ НА ФАКУЛТЕТОТ 

 


