РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ

ДОКУМЕНТИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВАТ ПРИ ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ
КАНДИДАТИ ЗА УПИС ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
1. Индекс и студентска легитимација
2. Две фотографии (3,5х4,5) (една за индекс, една за образец за запишување на семестар)
и една фотографија (2х3) (за студентска легитимација)
3. Пријавни листови (два)
- Образец за запишување на семестар (Образец A3)
- Статистички пријавен лист за учебна 2021/2022 година (Образец ВОИ.20)
4. Признаница (ОБРАЗЕЦ ПП 50), во корист на Машински факултет и треба да ги содржи
следните податоци:
Назив на примачот: Буџет на РСМ, Машински факултет - Скопје
Банка на примачот: НБРМ
Сметка: 100 0000000630 95
Износ: 6150 денари
Сметка на буџетски корисник: 1600104278 788 11
Приходна шифра: 723012 41
Начин: 2
- за студентите кои се запишани во државна квота (со надоместок за студирање во висина од 200
ЕУР) треба да уплатат 6 150 ден., со цел на дознака - „прва рата од партиципација “
- за студентите кои се запишани со надоместок за кофинансирање на студиите (во висина од 400
ЕУР, треба да уплатат 12 300 ден., со цел на дознака - „прва рата од школарина“
5. Потврда за уплатени 450 денари, цел на дознака: тетратки и книжен фонд.
Уплатата се врши на образец ПП 50 и треба да ги содржи следните податоци:
Назив на примачот: Буџет на РСМ, Машински факултет - Скопје
Банка на примачот: НБРМ
Сметка: 100 0000000630 95
Износ: 450 ден.
Сметка на буџетски корисник: 1600104278 788 11
Приходна шифра: 723019 41
Начин: 2
6. Потврда за уплатени 750 денари, со цел на дознака: ИКСА на УКИМ за Машински
факултет - Скопје
Уплатата се врши на образец ПП 50 и треба да ги содржи следните податоци:
Назив на примачот: Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје
Банка на примачот: НБРМ
Сметка: 100 0000000630 95
Износ: 750 ден.
Сметка на буџетски корисник: 1600103689 788 18
Приходна шифра: 723012 41
Начин: 2

Покрај овие документи за упис на Факултетот, примените кандидати треба да ги
достават и сите документи од пријавувањето кои беа испратени во електронска
форма.
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ОД ПРИЈАВУВАЊЕТО











Пријава за запишување (образец А1)
50 денари административна такса (на уплатница-образец ПП 50)
Оригинални свидетелства од сите класови
Документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно
образование - ДИПЛОМА)
Извод од матичната книга на родените (оригинал)
Доказ за државјанство на РСМ (уверение или решение) – оригинал
Универзитетски пријавен лист за конкурирање (образец А1 – испечатена од IKnowсистемот)
Електронска пријава (Интерен пријавен лист испечатен од IKnow-системот)
Потврда за уплатени 300 денари, со цел на дознака : Обработка на податоци

Уплатата се врши на образец ПП 50 и треба да ги содржи следните податоци:
Назив на примачот: Буџет на РСМ, Машински факултет - Скопје
Банка на примачот: НБРМ
Сметка: 100 0000000630 95
Сметка на буџетски корисник: 1600104278 788 11
Приходна шифра: 725939 41
Начин: 2


Изјава за неподигање документи





Изјава за користење лични податоци
Изјава за веродостојност и точност на поднесените скенирани документи
Изјава дека не конкурирал/а на друг Универзитет

ЗАПИШУВАЊЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЌЕ СЕ ВРШИ ПРЕКУ ШАЛТЕРИТЕ НА
СТУДЕНТСКАТА СЛУЖБА (II KAT) НА 10.09 И 13. 09.2021 ГОДИНА СПОРЕД СЛЕДНИОТ
РАСПОРЕД:
Час
9,00-10,00
10,30-11,30
12,00-13,00
13,00-14,30

10.09.2021
Студиска програма
ПИ,ТМЛ,ТИ, ХЕИ
ИИМ
МПИ,МХТ
МВ

13.09.2021
Студиска програма
ИНД (државна квота)
ИНД (приватна квота)
ЕЕ,АУС

Во просториите на Факултетот е задолжително носењето заштитна опрема (маска,
марама) која ги покрива устата и носот.
При влез и излез од објектот задолжително се врши дезинфекција на рацете.
Задолжително е одржување на потребното растојание меѓу кандидатите од минимум
2 метри во дворот и во објектот.

Скопје, 07.09.2021

