
 

Тарифник за висина на надоместоците што ги плаќаат студентите за образование и 

административни услуги на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип на прв циклус на 
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Сметка на буџетски корисник 1600160330 

Единка 788 

Корисник 18 

Приходна шифра1 
Се пополнува во зависно од намената, 

согласно подолу наведената табела 

Програма 44 

Начин на плаќање 2 

Образец пп 50 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1 За сите различни видови на приходни шифри, податоците наведени во табелата, а кои се пополнуваат како дел од пп 50 уплатницата се 

идентични, со исклучок на вредноста за полето Приходна шифра кое е променливо во зависност од наменета на уплатата. 



Ред. 
бр. 

Вид на Услуга Цена (во денари) 
Приходна(и) 

шифра(и) 

1 Упис на семестар 500,00 

723019 

2 Цена на еден кредит 100,00 

3 
Промена на студиска програма, насока и модул или промена 
на едница во или надвор од рамките на УГД 

1.000,00 

4 Заверка на семестар без два потписа 
100 денари за секој кредит што го 

носат предметите од кои 
студентите не добиле потпис 

5 
Промена на статус на студентот (начин на студирање и начин 
на плаќање) 

1.000,00 

6 Заверување на семестар 200,00 

7 Издавање исписница 1.200,00 

8 Издавање документ за мобилност 1.200,00 

9 Издавање уверение за положени испити/ дипломирање 300,00 

10 Футрола за диплома 400,00 

11 Издавање додаток на диплома 500,00 

12 Издавање на дупликат индекс 1.000,00 

13 Промена на презиме во документ 100,00 

14 Осигурување на студент 150,00 

15 
Тетратки/шифрарници, обрасци за сите писмени испити во 
текот на годината 

120,00 

16 Пријавување на завршен испит/дипломска работа 600,00 

17 Издавање на уверение за положени испити на англиски јазик 1.000,00 

18 Издавање на водич низ студиите/студентски информатор 300,00 

19 Издавање на потврда на студент 100,00 

20 Запишување на апсолвентски стаж 1.200,00 

21 
Признавање на испити положени на друга насока и/или 
факултет во или надвор од рамките на УГД 

200,00 



Ред. 
бр. 

Вид на Услуга Цена (во денари) 
Приходна(и) 

шифра(и) 

22 Издавање на наставен план и програма за во странство 1.000,00 

23 Педагошки стаж 5.000,00 

24 Надомест за книжен фонд (за редовни и вонредни студенти) 300,00 

25 Надомест за солидарна одговорност 300,00 

26 Електронска студентска легитимација 900,00 

27 Теренска настава 1.500,00 

28 Пријава за упис 
300,00 (500,00 за проверка на 

знаење) 

29 Пријавен лист за упис на семестар (розов лист) 40,00 

30 Семестрален лист 30,00 

31 Индекс 450,00 

32 Пријава ШВ 20 30,00 

33 Пријава за конкурс 40,00 

34 Папка 50,00 

35 Пријава за испит 20,00 

723013 
36 Пријавување на испит за вонреден студент 150,00 

37 Уплата за комисиско полагање 900,00 

38 
Пријавување на испит во дополнителна сесија за сите 
студенти 

300,00 

39 Пријавување на семинарска работа 100,00 

40 Издавање на диплома 2.500,00 723011 
41 Повторно запишување на испишан студент 600,00 

723012 
42 

Запишување студенти на доквалификација на Педагошки 
факултет 

9.000,00 

43 Партиципација Сума 

44 
Запишување на студенти на модул на Англиски јазик на  
Педагошки факултет 

18.300,00 



Ред. 
бр. 

Вид на Услуга Цена (во денари) 
Приходна(и) 

шифра(и) 

45 Повторно активирање на прекинати студии 6.000,00 

46 Лабараториски вежби 500,00 723014 
47 Студентски активности 500,00 

723119 
48 Информатички и културно - спортски активности 650,00 

49 Студентски правобранител 60,00 

50 
Студентски парламент и други форми на организирање на 
студентите на Универзитетот 

150,00 

 


