
   

 _______________________________________________________________________ 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

Економски факултет - Скопје 
  

 
Број:     /   

 

Датум: __ . __.20_____ година  

С К О П Ј Е 

 

          С Образец бр. 1 

 

До  

УКИМ, Економски факултет - Скопје 

Продекан за настава 

Одделение за студентски прашања 

  

 

     МОЛБА 
       за плаќање на рати 

   

од ____________________________________, број на индекс _________, студент 

на студиската програма ___________________ 

 

 Ве молам да ми овозможите надоместокот за партиципација/школарината за 

зимски/летен семестар од учебната ____/___ година да го  плаќам на 3 или повеќе рати, 

бидејќи __________________________________________  

 

 Со почит, 

 

                   Студент 

 

         _________________ 

 

Прилог: соодветна документација 

Потврда дека се исполнети условите: 

Референт за студентски прашања: ________________________ 

 

Раководител на студентски прашања: ________________________ 

 

 

 

Се дава согласност / Не се дава согласност 

   

Продекан за настава 

проф. д-р Љупчо Ефтимов 

 

______________________________     

 

 
Напомена: Молбата треба да биде таксирана со 50,00 ден.  

и заверена во студентската архивата  

 



   

 _______________________________________________________________________ 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

Економски факултет - Скопје 
  

 
 

 
Број: ____/ __  

 

Датум:         .20_____ година  
С К О П Ј Е 

 

         С Образец бр. 2 

 

До  

Деканот на Економски факултет - Скопје 

      

 

 

МОЛБА 
за испишување 

   

од ____________________________________, број на индекс _________, студент на 

студиската програма ___________________ 

 

 Ве молам да ми овозможите да се испишам од Економскиот факултет – Скопје, 

каде се запишав по првпат во учебната _________ година. Последен запишан семестар 

е летен/зимски семестар во учебната 20___/20____ година. 

Изјавувам дека ги имам подмирено сите финансиски и други обврски кон 

Факултетот.  

 

 Со почит, 

 

                   Студент 

 

         _________________ 

 

 

Прилог: уплатница, потврда од Библиотека и индекс 

Потврда дека се исполнети условите: 

Референт за студентски прашања: ________________________ 

 

Раководител на студентски прашања: ________________________ 

 
Напомена: молбaта треба да биде таксирана со 50,00 ден.  

и заверена во студентската архивата 

 

 
 

 



   

 _______________________________________________________________________ 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

Економски факултет - Скопје 
  

 

 
Број:    ___ / ___  

Датум:   __.___. 20_____ година  
С К О П Ј Е 

 

            С Образец бр. 3 

 

До  

УКИМ, Економски факултет - Скопје 

Продекан за настава 

Одделение за студентски прашања 

 

 

     БАРАЊЕ 
            за продолжување на студиите  

   

од ____________________________________, број на индекс _________, студент на 

студиската програма ___________________. 

 

               Ве молам да ми овозможите да ги продолжам прекинатите студии на 

Економскиот факултет - Скопје, сметано од зимски/летен семестар од учебната 

____/___ година на студиската програма _____________________.  

Последно го запишав зимски/летен семестар во учебната ___________. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________.  

(студентот го појаснува прекинот на студиите, ако има потреба) 

 Со почит, 

 

                   Студент 

         _________________ 

 

Прилог: Индекс, уверение со оценки и уплатница 

 

Потврда дека се исполнети условите: 

Референт за студентски прашања: ________________________ 

 

Раководител на студентски прашања: ________________________ 

     

 

 
Напомена: Барањето треба да биде таксирано со 50,00 ден.  

и заверена во студентската архивата 
 

 



   

 _______________________________________________________________________ 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

Економски факултет - Скопје 
  

 

 

 
Број: ____/ ____  

 

Датум: ____ .20_____ година  
С К О П Ј Е 

 

          С Образец бр. 4 

 

До  

УКИМ, Економски факултет - Скопје  

Продекан за настава 

Одделение за студентски прашања 

  

Барање 
за мирување на студиите 

   

од ____________________________________, број на индекс _________, студент на 

студиската програма ___________________. 

 

 Ве молам да ми овозможите да ми мируваат студиите на Економскиот факултет 

– Скопје, на студиската програма _______________ каде бев запишан-а во учебната 

_____/____ година. 

Последен запишан семестар е летен/зимски семестар во учебната 20___/20____ година.  

 Мирувањето го барам поради _________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______ (се наведува една од причините од член 79 од Правилникот за условите, критериумите, 

правилата и постапката за  запишување и студирање на прв циклус на студии (додипломски студии) и на 

втор циклус студии (постдипломски студии) на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

(Универзитетски гласник бр. 417/2019). 
 Со почит, 

                   Студент 

         _________________ 

 

 

Прилог:  документација (се наведуваат кои документи се доставуваат) уплатница (на износ на 

цена за решение за мирување на студиите) и индекс 

 

Потврда дека се исполнети условите: 

Референт за студентски прашања: ________________________ 

 

Раководител на студентски прашања: ________________________ 

 

 
Напомена: барањето треба да биде таксирана со 50,00 ден. и заверено во студентската архивата 

 

 



   

 _______________________________________________________________________ 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

Економски факултет - Скопје 
  

 

 
Број: ______ /   

 

Датум: ____ .20_____ година  
С К О П Ј Е 

 

         С Образец бр. 5 

 

До  

УКИМ, Економски факултет - Скопје  

Продекан за настава 

Одделение за студентски прашања 

  

МОЛБА 
за премин на друга студиска програма 

   

од ____________________________________, број на индекс _________, студент на 

студиската програма ___________________. 

 

 Ве молам да ми овозможите да преминам на студиската програма  

___________________________________ сметано од зимски/летен семестар од 

учебната _____/_____ година. Последен запишан семестар е летен/зимски семестар во 

учебната 20___/20____ година  и имам стекнато __________ ЕКТС. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______ 
(се наведуваат причините)  
 

Со почит, 

 

                   Студент 

         _________________ 

 

Прилог: уверение за положени испити, уплатница и индекс  

  

Потврда дека се исполнети условите: 

Референт за студентски прашања: ________________________ 

 

Раководител на студентски прашања: ________________________ 
 

Напомена: молбтата треба да биде таксирана со 50,00 ден. и заверена во студентската архивата  

 

 

 

 

 

 



   

 _______________________________________________________________________ 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

Економски факултет - Скопје 
  

 

 
Број: ______ /   

 

Датум: ____ .20_____ година  
С К О П Ј Е 

 

         С Образец бр. 6 

 

До  

УКИМ, Економски факултет - Скопје 

Продекан за настава 

Одделение за студентски прашања 

  

МОЛБА 
за премин од друг факултет 

   

од ____________________________________, број на индекс _________, студент на 

студиската програма ___________________ на Факултетот за______________________ 

 

 

 Ве молам да ми овозможите да преминам на Економскиот факултет – Скопје, на 

студиската програма ______________________  сметано од зимски/летен семестар од 

учебната _____/_____ година. Последен запишан семестар е летен/зимски семестар во 

учебната 20___/20____ година  и имам стекнато __________ ЕКТС. 

Согласен-а сум да ми се изврши признавање на остварени кредити и 

еквиваленција на предмети и кредити.  

 

 

Со почит, 

 

                   Студент 

         _________________ 

 

 

Прилог: уверение за положени испити, предметни програми за положените испити и 

уплатници   
 

 

Потврда дека се исполнети условите: 

 

Раководител на студентски прашања: ________________________ 
 

Напомена: Доколку на студентот му е одобрен упис, задолжително пред уписот потребно е да достави и 

исписница. 

 

Напомена: молбата треба да биде таксирана со 50,00 ден. и заверена во студентската архивата  

 

 

 



   

 _______________________________________________________________________ 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

Економски факултет - Скопје 
  

 

 

 
Број: ______ /   

 

Датум: ____ .20_____ година  
С К О П Ј Е 

 

         С Образец бр. 7 

 

До  

УКИМ, Економски факултет - Скопје  

Продекан за настава 

Одделение за студентски прашања 

 

  

МОЛБА 
за премин на нова студиска прорама 

   

од ____________________________________, број на индекс _________, студент на 

студиската програма ___________________. 

 

 Ве молам да ми овозможите да преминам на новата студиската програма  

___________________________________, сметано од зимски/летен семестар од 

учебната _____/_____ година, бидејќи ги немам завршено студиите во рокот предвиден 

со актите на Економскиот факултет – Скопје. Последен запишан семестар е 

летен/зимски семестар во учебната 20___/20____ година. 

Согласен-а сум да ми се изврши признавање на остварени кредити и 

еквиваленција на предметите и кредитите, и по завршување на оваа постапка да ги 

продолжам студиите со поднесување на трошоците на студирање (кофинансирање). 

 

 

Со почит, 

 

                   Студент 

         _________________ 

 

Прилог: уплатници и индекс 

  
 

Потврда дека се исполнети условите: 

Референт за студентски прашања: ________________________ 

 

Раководител на студентски прашања: ________________________ 

 
 

Напомена: молбтата треба да биде таксирана со 50,00 ден. и заверена во студентската архивата  

 

 



   

 _______________________________________________________________________ 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

Економски факултет - Скопје 
  

 

 

 
Број: ____/____    

Датум: ____ .20_____ година  
С К О П Ј Е 

 

         С Образец бр. 8 

 

До  

Деканот на Економскиот факултетот - Скопје 

  

 

          БАРАЊЕ 
за повторно полагање на испит 

   

од ____________________________________, број на индекс _________, студент на 

студиската програма ___________________. 

 

 Ве молам да ми овозможите да го повторам испитот за повисока оценка по  

предметот __________________________________________ кај предметниот наставник 

_____________________________ што го полагав во _____________ испитен рок на кој 

добив оценка ______, бидејќи __________ 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ . 

  

 

Со почит, 

 

                   Студент 

         _________________ 

 

 

 

Потврда дека се исполнети условите: 

Референт за студентски прашања: ________________________ 

 

Раководител на студентски прашања: ________________________ 

 

 

  
Напомена: барањето треба да биде таксирано со 50,00 ден. и заверенао во студентската архивата 

 

 

 

 

 

 



   

 _______________________________________________________________________ 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

Економски факултет - Скопје 
  

 

 

 
Број: ____/____    

Датум: ____ .20_____ година  
С К О П Ј Е 

 

         С Образец бр. 9 

 

До  

Деканот на Економскиот факултет -  Скопје 

  

 

          БАРАЊЕ 
за запишување на дополнителни испити 

   

од ____________________________________, број на индекс _________, студент на 

студиската програма ___________________. 

 

 Ве молам да ми овозможите да ги запишан следните дополнителни  предмети: 
1. ________________________ од студиската програма  ________________________ 

 
2. _________________________ од студиската програма  _______________________ 

 
3. ________________________ од студиската програма  ________________________ 

 
4. ________________________ од студиската програма  ________________________ 

 

5. ________________________ од студиската програма  ________________________ 

 

Последниот  испит од студиската програма каде сум запишан-а го положив на 

___.___.20_____ година со што ги исполнив условите за полагање на дополнителни 

предмети од друга студиска програма. 

  

Со почит, 

 

                   Студент 

         _________________ 

Прилог: Уверение за положени испити 

 

Потврда дека се исполнети условите: 

Референт за студентски прашања: ________________________ 

 

Раководител на студентски прашања: ________________________ 

 

 
Напомена: барањето треба да биде таксирано со 50,00 ден. и заверено во студентската архивата. 

Уплатата се врши при запишување на предметите во соодветниот семестар според бројот на ЕКТС-

кредитите 



   

 _______________________________________________________________________ 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

Економски факултет - Скопје 
  

 

 

 

 
Број: ____/____    

Датум: ____ .20_____ година  
С К О П Ј Е 

 

            С Образец бр. 10 

 

До  

УКИМ, Економски факултет - Скопје  

Продекан занастава 

Одделение за студентски прашања 

 

  

          БАРАЊЕ 
 за замена на неположен изборен предмет 

   

од ____________________________________, број на индекс _________, студент на 

студиската програма ___________________. 

  

Ве молам, при уписот на зимскиот/летниот семестар од учебната 20____/20____ 

година да ми одобрите замена на неположениот изборен предмет: 

__________________________________________________________, запишан во 

зимскиот/летниот семестар во учебната 20____/20____ година, со следниот изборен 

предмет: _____________________________________________.  

 

 

Со почит,  

 

                          Студент 

         _________________ 

 

 

Прилог: Индекс и уплатница 

 

Потврда дека се исполнети условите: 

Референт за студентски прашања: ________________________ 

 

Раководител на студентски прашања: ________________________ 

 

 

Напомена: барањето треба да биде таксирано со 50,00 ден. и заверено во студентската 

архивата.  

 

 

 



   

 _______________________________________________________________________ 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

Економски факултет - Скопје 
  

 

 

 Број: ____/____    

Датум: ____ .20_____ година  

С К О П Ј Е 

 

            С Образец бр. 11 

 

До  

УКИМ, Економски факултет - Скопје 

Продеканот за настава  

Одделение за студентски прашања 

     

 

          БАРАЊЕ 

 за издавање дупликат индекс 

од ____________________________________, број на индекс _________, студент на 

студиската програма ___________________. 

 

Ве молам, да ми издадете дупликат/трипликат индекс, бидејќи _______________ 

___________________________________________________________________________ 
(се наведуваат причините)  

Со почит, 

                         Студент 

         _________________ 

 

Прилог: уплатница и индекс (ако не е изгубен), за загубен индекс се приложува потврда од Сл. 

весник на РСМ 

  

Потврда дека се исполнети условите: 

Референт за студентски прашања: ________________________ 

 

Раководител на студентски прашања: ________________________ 

 
 

Напомена: молбтата треба да биде таксирана со 50,00 ден. и заверена во студентската архивата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 _______________________________________________________________________ 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

Економски факултет - Скопје 
  

 

 

 
Број: ___/ ___  

 

Датум:  __.___.20_____ година  
С К О П Ј Е 

 

         С Образец бр. 12 

 

До  

УКИМ Економски факултет – Скопје 

Одделение за студнетски прашања 

     

  

 

 

БАРАЊЕ 
за издавање уверение за положени испити 

  

од ____________________________________, број на индекс _________, студент на 

студиската програма ___________________ 

 

  

 

Ве молам да ми издадете уверение за положени испити.  

  

Со почит, 

 

                   Студент 

 

         _________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 _______________________________________________________________________ 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

Економски факултет - Скопје 
  

 

 

 

 

 

 
Број: ____/____   

 

Датум: ____ .20_____ година  

С К О П Ј Е 

 

         С Образец бр. 14 

 

До  

УКИМ, Економски факултет - Скопје 

Продекан за настава  

Одделение за студентски прашања 

  

 

          БАРАЊЕ 
за задоцнето запишување на семестар 

 

од ____________________________________, број на индекс _________, студент на 

студиската програма ___________________. 

 

 Ве молам да ми овозножите да го запишам зимскиот/летниот семестар од 

учебната 20____ /20____ година. Причина за задоцнетото запишување на семестарот е 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

. 

          Студент 

           _________________ 

 

Прилог: уплатница и индекс 

 

 

Се дава согласност / Не се дава согласност 

   

Продекан за настава 

проф. д-р Љупчо Ефтимов 

 

______________________________     
 

 

Напомена: молбтата треба да биде таксирана со 50,00 ден. и заверена во студентската архивата  

 

 

 

 



   

 _______________________________________________________________________ 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

Економски факултет - Скопје 
  

 

 
Број: ____/____   

 

Датум: ____ .20_____ година  

С К О П Ј Е 

 

         С Образец бр. 16 

 

До  

УКИМ, Економски факултет - Скопје 

Продекан за настава  

Одделение за студентски прашања 

 

  

БАРАЊЕ 
за промена на презиме /име во студентска евиденција 

од ____________________________________, број на индекс _________, студент на 

студиската програма ___________________ 

Молам да извршите промена на презиме/име,  во _________________ 

_______________________ (се наведува документот) и тоа  од 

_______________________________ во _____________________________ . 

 

Име и презиме и своерачен потпис 

_______________________________ 

 

Прилог: Документ со кој се потврдува промената,  

уплатница, индекс 

 

Напомена: барањето треба да биде таксирано со 50,00 ден. и заверено во студентската 

архивата.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 _______________________________________________________________________ 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

Економски факултет - Скопје 
  

 

 
Број: ____/____    

Датум: ____ .20_____ година  
С К О П Ј Е 

 

         С Образец бр. 18 

 

До  

Деканот на Економскиот факултет - Скопје 

наставник по предметот ________________________ 

 

  

          ПРИГОВОР 
за преиспитување на оценка 

   

од ____________________________________, број на индекс _________, студент на 

студиската програма ___________________. 

 

 Го поднесувам овај приговор бидејќи сум незадоволен-а од оценката што ја 

добив на испитот по предметот _____________________ што го полагав на 

_____________________ 20____ година. Сметам дека _______________________ 

___________________________________________________________________________

__, па Ве молам да ја преиспитате оценката  од резултатите на испитот согласно член 

50 од Правилникот за условите, критериумите, правилата и постапката за  запишување 

и студирање на прв циклус на студии (додипломски студии) и на втор циклус студии 

(постдипломски студии) на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

(Универзитетски гласник бр. 417/2019). 

  

Со почит, 

 

                   Студент 

         _________________ 

 

 

 

 

 

  
Напомена: барањето треба да биде таксирано со 50,00 ден. и заверенао во студентската архивата 

 

 

 

 

 

 

 
 


