РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ “Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ”-СКОПЈЕ
ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ - СКОПЈЕ

Арх.бр. ___________/1
_______________2012 год.
СКОПЈЕ
Врз основа на членот 37 став 1 алинеја 23 од Правилникот за внатрешните
односи и работењето на Економскиот институт, Научниот совет на Институтот на
својата 72 седница одржана на 3.2.2012 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на цени за одделни услуги
1.Со оваа одлука се утврдуваат цените за одделни услуги кои Економскиот
институт им ги дава на студентите запишани на студии од вториот циклус во овој
Институт.
2.Студентите ги уплатуваат следниве износи за одделен вид на услуги:
-упис на втор циклус на студии (4+1)_________________1.900 евра во
денарска противвредност;
-упис на втор циклус на студии (3+2)___________________2.450 евра во
денарска противвредност;
-пријавување на испит (прв, втор и трет пат)____________600,00 денари;
-поништување и повтроно пријавување на испит_______6.200,00 денари;
-полагање на испит пред комисија_________________6.200,00 денари;
-издавање на потврда за положени испити___________1.200,00 денари;
- издавање на потврда за стекнати квалификации______1.000,00 денари;
-издавање на уверение за стекнат степен_____________1.500,00 денари;
-издавање на диплома за стекнат степен магистер на науки___5.000,00
денари;
-издавање на решение за признаени испити од друга високообразовна
институција или при премин од една на друга студиска програма или начин на
студирање во Економскиот институт____________________10.700,00 денари;
-барање за мирување на студиите (не се однесува на студентите кои бараат
мирување заради породилно отсуство, со дете до една година старост или заради
подолготрајна спреченост заради болест)________500,00 денари;
-потврда за статус на студент______________________500,00 денари;
-потврда за полагање на испит_____________________100,00 денари;
-заверка на семестар без потпис за еден предмет_______1.000,00 денари.

3.Средствата за одделните услуги од точката 2 на оваа одлука се уплатуваат
на Економскиот институт, на жиро-сметка 160010853278810, приходна шифра и
програма 725939 41.
4.Оваа одлука се се објавува на ВЕБ страната на Економскиот институт.
5.Оваа одлука ќе се применува за сите запишани студенти, почнувајќи од
летниот семестар во учебната 2011/12 година.

ДОСТАВЕНО ДО:
-сметководството
-архивата

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА НАУЧНИОТ СОВЕТ
д-р Биљана Ангелова

