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ДОКУМЕНТИ И ДАТУМИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ВО 
УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА НА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ 

 
 Почитувани студенти, 

Поради новонастанатата состојба со COVID-19, заверката и уписот на семестарот ќе се врши целосно 

со почитување на протоколите за здравствена заштита. (маска, марама, шал, дезинфекција на раце при 

влез и излез од објектот и растојание од 2 метра). 

За непречено запишување на семестарот неопходно е почитување на роковите, дадени по следниот 

распоред, по студиски програми, кое ќе се врши во Анексот на факултетот од 11.00 до 13.00 часот: 

- 28.09.2021: студентите од: ПТБ, кои ќе запишуваат или презапишуваат III семестар; 

- 29.09.2021: студентите од: ДИО, ДМТП, НИЗЖС, МДМ,ИМН, кои ќе запишуваат или презапишуваат III семестар; 

- 30.09.2021: студентите од: ПТБ, кои ќе запишуваат или презапишуваат V семестар; 

- 01.10.2021: студентите од: ДИО, ДМТП, НИЗЖС, МДМ,ИМН, кои ќе запишуваат или презапишуваат V семестар; 

- 04.10.2021: студентите од: модул ПТ и студиската програма: НИЗЖС кои ќе запишуваат VII семестар; 

- 05.10.2021 студентите од: модул БТ и студиската програма: ДМТП кои ќе запишуваат VII семестар; 

- 06.10.2021  студентите од: ДИО, МДМ, ИМН, кои ќе запишуваат VII семестар; 

- 07.10.2021 студентите од: модул ПТ, кои ќе запишуваат VII семестар презапишан; 

- 08.10.2021 студентите од: модул БТ, кои ќе запишуваат VII семестар презапишан; 

- 12.10.2021 студентите од: ДИО, ДМТП, НИЗЖС, МДМ, ИМН, кои ќе запишуваат VII семестар презапишан; 

- 13.10.2021 студентите со обновен статус кои ќе запишуваат VII семестар презапишан. 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ: 

- Образец за запишување на семестар; 

- Образец за заверка на семестар; 

- Образец  ВОИ 20; 

- анкетен лист на кои што е наведен условот и предметите за запишување web страна на ТМФ - студентски 
портал. 
 

ПОТРЕБНИ УПЛАТНИЦИ 

-  6.150,00 денари за партиципација за редовни студенти - жиро -сметка на ТМФ; 

-12.300,00 денари за партиципација за вонредни студенти -  жиро- сметка на ТМФ; 

-  2.000,00 денари за лабoраторија и административни трошоци – жиро- сметка на ТМФ; 

-     750,00 денари ИКСА- жиро- сметка на УКИМ со назнака ИКСА на УКИМ  за ТМФ; 

-     100,00 денари за осигурување - жиро- сметка на ТМФ. 

 



 

 

 

 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ И ПОТРЕБНИ УПЛАТНИЦИ ЗА СТУДЕНТИТЕ СО ОБНОВЕН СТАТУС 

- Образец за запишување на семестар; 

- Образец за заверка на семестар; 

- Образец ВОИ 20; 

- 12.300.00 денари за партиципација за студентите кои го обновија статусот жиро сметка на ТМФ. 

 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО: СТУДЕНТИТЕ ДА СЕ ЗАПИШАТ ЕЛЕКТРОНСКИ ВО IKNOW СИТЕМОТ. 

НАПОМЕНА: ДОКОЛКУ СТУДЕНТИТЕ НЕ СЕ ЗАПИШАТ ВО ОПРЕДЕЛЕНИТЕ РОКОВИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЌЕ ТРЕБА ДА 

ПЛАТАТ 500,00 ДЕНАРИ КАЗНА. 

Жиро сметка на ТМФ:         Жиро сметка за  ИКСА: 

Број на сметка: 100000000063095              Број на сметка: 100000000063095 

Буџетски корисник: 1600103360 788 16                                  Буџетски корисник: 1600103689 788 18 
Приходна шифра и програма:723012 41                                Приходна шифра и програма:723012 41 

 
     Одделение за студентски прашања 

                    и библиотечно работење 


