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Универзитет Св. Кирил и Методиј - Република Северна 
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.  Андреј 
Стерјев 

Универзитет Св. 
Климент 
Охридски – 
Битола, 
Факултет за 
информатички и 
комуникациски 
технологии, 
Информатички 
науки и 
комуникациско 
инженерство 

Софтверско 
инженерство и 
информациски 
системи 

Решение 
во архива на 

ФИНКИ 

36 Kофинансирање 

2.  Виктор 
Младеновски 

Универзитет во 
Љубљана, 
Факултет за 
компјутерско 
инженерство и 
информатика, 
Компјутерски 
науки и 
математика 

Компјутерски 
науки 

Решение во 
архива на 

ФИНКИ 

36 Кофинансирање 

3.  Драгана 
Анѓелеска 

Факултет за 
електротехника и 
информациски 
технологии 

Компјутерско 
инженерство 

Решение во 
архива на 

ФИНКИ 

150 Кофинансирање 

4.  Дионис 
Минев 

Факултет за 
електротехника и 
информациски 
технологии, 
телекомуникации 
и информациско 
инженерство 

Примена на 
информациски 
технологии 

Решение во 
архива на 

ФИНКИ 

18 Кофинансирање 

5.  Стефан 
Штејроски 

Факултет за 
електротехника и 
информациски 

Примена на 
информациски 
технологии 

Решение во 
архива на 

ФИНКИ 

24 Кофинансирање 



 2 

технологии, 
Компјутерски 
технологии и 
инженерство 

6.  Алек 
Блажевски 

Економски 
факултет – Скопје 

Примена на 
информациски 
технологии 

Решение во 
архива на 

ФИНКИ 

0 Кофинансирање 

7.  Габриел 
Станојевиќ 

Машински 
факултет – 
Скопје, 
Мехатроника 

Примена на 
информациски 
технологии 

Решение во 
архива на 

ФИНКИ 

6 Кофинансирање 

8.  Ивана 
Митковска 

Факлутет за 
електротехника и 
информациски 
технологии, 
ИНФО 

Примена на 
информациски 
технологии 

Решение во 
архива на 

ФИНКИ 

114 Кофинансирање 

  
Сите студенти кои се сложуваат со решенијата, ќе треба да се испишат од матичните факултети и 
запишат на ФИНКИ, до 28.09.2020. 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 
 

Деканат на ФИНКИ 
15.09.2021 
копии: студентска служба, досие на кандидати, продекан за настава 


