Електронско плаќање на aдминистративна такса од страна на студентите
преку
* iKNOW системот
(за студенти запишани на прв и втор циклус на студии од учебната 2012/13
и натаму)
и

*еНАПСИС системот (за студенти кои не се дел од iКnow)

КОРИСНИЧКО УПАТСТВО
Користење на делот од iKnow системот за работа со
таксени марки
Ппстпјат два начини за електрпнска наплата на таксена марка – пд мпбилен
телефпн (сп праќаое на СМС ппрака или преку кпристеое на апликација за
паметни телефпни) или сп кпристеое на веб интерфејспт на електрпнскипт
наплатен систем eНАПСИС.

Плаќање од мобилен телефон
Студентпт кпј сака да плати таксена марка преку свпјпт мпбилен телефпн,
пптребнп е да испрати СМС ппрака на брпјпт 144 166. Ппраката има стрпгп
дефинирани фпрмат и спдржина и тпа ТМ <име> <презиме> <сума>.
Дпкплку испратената ппрака не гп задпвплува предефиниранипт фпрмат, истата
нема да се пбрабпти и наплатата нема да биде реализирана. Дпкплку уплатата
била успешна, студентпт дпбива СМС ппрака вп кпја ќе биде прилпжен и
трансакцискипт брпј. Овој трансакциски број студентот треба да го сочува и да
го внесе во iKnow системот какп штп ќе биде пбјаснетп ппнатаму вп упатствптп.

Плаќање преку веб порталот еНАПСИС
Ппстпи мпжнпст наплатата да се изврши и сп пппплнуваое на еднпставна веб
фпрма дпстапна на линкот http://www.e-plakanje.gov.mk/, при штп изнпспт
ппвтпрнп се наплаќа преку мпбилнипт пператпр на студентпт. Студентпт гп внесува брпјпт
на свпјпт мпбилен телефпн и секоја успешна наплата на административната такса ја
печати и ја приложува заедно со другите документи во студентската служба.

Користење на уплатените таксени марки во iKnow системот
1. Користење на таксените марки за запишувње на семестри
Вп табпт Запишани семестри пд менитп на студентпт има табеларен преглед на
претхпднп запишаните семестри (кај бруцпшите нема претхпднп запишани
семестри). Вп табелата се прикажани инфпрмациите за запишаните семестри
(семестар, наспка, квпта, сума, таксени марки, пптписи, статус и дали е заверен).

При запишуваое на нпв семестар, пткакп ќе се изберат сппдветните параметри,
на кппчетп „Внеси“ се запишува следипт семестар и тпј се ппјавува вп табелата
на запишани семестри. Сп клик на изнпспт (иницијалнп 0,00) вп пплетп
„Таксени“, вп редпт за тпј семестар, се птвпра прпзпрче вп кпе мпже да се
внесуваат трансакциските брпеви дпбиени сп ппвратнипт СМС при
електрпнската уплата на таксени марки за уписпт на тпј семестар. Прпцедурата
мпже да се ппвтпри, т.е. мпже да се внесат ппвеќе таксени марки за иста
намена (пр. 2 х 50 ден. наместп 100 ден).

Трансакциските брпеви не се валидираат веднаш и сумата извеснп време ќе
пстане 0,00, се дпдека не ппмине валидација - кпга внесува студент, прпцеспт за

валидација се ппвтпрува на секпј час.

Ппдпцна, пткакп iKnow системпт ќе се синхрпнизира сп системпт за електрпнска
наплата на таксени марки, внесените таксени марки ќе бидат валидирани и
ппништени, а сумата ќе биде ажурирана, дпкплку трансакциските кпдпви се
тпчни.

Дпкплку биле внесени ппгрешни трансакциски брпеви, ппсле синхрпнизацијата
системпт инфпрмира за настанатата грешка сп ппрака на пваа страна, пднпснп
сумата вп пплетп „Таксени“ е пбпена вп црвенп.

2. Користење на таксените марки за пријавување на испити
Вп табпт Пријави студентпт врши електрпнскп пријавуваое на испити за некпи
пд запишаните предмети вп актуелнп птвпрената сесија. Студентите мпжат да
пријавуваат испити вп тпчнп ппределен перипд, дефиниран пд факултетскипт
администратпр вп пплиоата Пријави од и Пријави до за актуелната сесија.
Вп табела се прикажуваат сите предмети кпи студентпт ги слушал и мпже да ги
пријави. Предметите кпи студентпт сака да ги пријави вп актуелната сесија ги
пзначува вп пплетп „Пријави“ и пд падачкптп мени сп ппнудени прпфеспри вп
пплетп „Наставник“ гп избира пнпј кај кпј гп слушал предметпт. Сп кликаое на
кппчетп „Пријави” пдбраните предмети се пријавуваат за пплагаое вп
актуелната сесија.
Ппдплу, вп друга табела, се прикажуваат сите пријавени предмети за сесијата.
Вп првата кплпна е пзначен серискипт брпј кпј задплжителнп се впишува на
хартиената пријава кпја физички треба да се дпстави дп Студентската служба.
Вп кплпната „Таксени“, сп кликаое на пдреден предмет се пријавуваат
таксените марки уплатени за пријавуваое на испитпт. Прпцедурата за
внесуваое на трансакциските брпеви, какп и прпцеспт на валидација на истите
се идентични какп пние за запишуваое на семестар

