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Универзитет Св. Кирил и Методиј - Република Македонија 
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И КОМПЈУТЕРСКО 

ИНЖЕНЕРСТВО – СКОПЈЕ 
 

 Број       

Датум    

РЕШЕНИЕ 
 

 
1. Согласно одлуката на Наставно-научниот совет, на следните студенти им 
е дозволено продолжување на студиите на ФИНКИ. 
 
Бр. Име 

Презиме 
Универзитет, 

факултет, насока 
На студиска  

Програма 
Решение за 
признавање 

испити 

Број на 
признаени 

кредити 

Квота 

1.  Давид 
Иванов 

Факултет за 
електротехника и 
информациски 
технологии, 
електроенергетика, 
автоматизација и 
обновливи извори 
на енергија 

Примена на 
информациски 
технологии 

Решение 
во архива на 

ФИНКИ 

48 кофинансирање 

2.  Александар 
Благојоски 

Факултет за 
електротехника и 
информациски 
технологии, 
компјутерско 
системско 
инженерство, 
автоматика и 
роботика 

Софтверско 
инженерство и 
информациски 
системи 

Решение 
во архива на 

ФИНКИ 

6 кофинансирање 

3.  Александар 
Христовски 

Машински 
факултет Скопје, 
тарнспорт, 
механизација и 
логистика  

Примена на 
информациски 
технологии 

Решение 
во архива на 

ФИНКИ 

6 кофинансирање 

4.  Стефан 
Христовски 

Машински 
факултет Скопје, 
тарнспорт, 
механизација и 
логистика  

Примена на 
информациски 
технологии 

Решение 
во архива на 

ФИНКИ 

6 кофинансирање 

5.  Николче 
Амбароски 

Факултетот за 
природни и 
технички науки при 
Универзитетот 
“Гоце Делчев” во 
Штип, студиска 
програма 
компјутерско 
инженерство 

Примена на 
информациски 
технологии 

Решение 
во архива на 

ФИНКИ 

6 кофинансирање 

6.  Горан 
Велјанов 

Факултетот за 
електротехника и 

Софтверско 
инженерство и 

Решение во 
архива на 

18 кофинансирање 
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информациски 
технологии, 
студиска програма 
компјутерски 
технологии и 
инженерство 

информациски 
технологии 

ФИНКИ 

7.  Дамјан 
Тапчановски 

Универзитетот во 
Нова Горица, 
Република 
Словенија на 
факултетот 
Engineering and 
Management 

Примена на 
информациски 
технологии 

Решение во 
архива на 

ФИНКИ 

18 кофинансирање 

  
Сите студенти кои се сложуваат со решенијата, ќе треба да се испишат од матичните факултети и 
запишат на ФИНКИ, до 04.10.2019. При запишувањето, студентите треба да донесат  

 Матични документи (свидетелства, дипломи, извод од матична книга на родени и уверение 
за државјантство) 

 Исписница од преходниот факултет 

 Уплатница на сметката на ФИНКИ во износ од 400МКД за секој од признаениете предмети 
според решението (согласно ценовникот на ФИНКИ) (на пример, за 3 признаени предмети, 
потребно е да се уплатат 3x400МКД, односно 1200МКД). Исклучок од ова се студентите кои 
на ФИНКИ преминуваат од ПМФ - студии по информатика или ФЕИТ – ИКИ и ИНФО. 

 Документи за запишување на зимскиот семестар 
 
НАПОМЕНА: На студентите кои не се на списокот, не им е уважена молбата за промена на 
факултет бидејќи ги немаат донесено сите документи. Овие студенти можат да ги приложат 
документите кои недостасуваат во рок од 5 работни дена од денот на објавувањето на решението 
и за нив ќе биде изготвено дополнително решение. 
 

Деканат на ФИНКИ 
23.09.2019 
копии: студентска служба, досие на кандидати, продекан за настава 


