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УПИС НА НOВИ СТУДЕНТИ
НА ТЕХНПЛПШКП-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ, УКИМ- СКППЈЕ
ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГПДИНА
Ппшитувани студенти,
ппради пандемијата сп КПВИД 19 а сп цел запазуваое на здравствените и безбеднпсните
мерки, Ве известуваме дека пваа гпдина уписпт на примените кандидати ќе се пдвива пп
следнипт редпслед и на следнипт нашин:
10.09.2020-ЧЕТВРТПК
Време и местп: пд 10.00-14.00 шаспт вп Анекспт на факултетпт
Упис на сите кандидати пд студиската наспка: прехранбена технплпгија и биптехнплпгија
11.09.2020-ПЕТПК
Време и местп: пд 10.00-14.00 шаспт вп Анекспт на факултетпт
Упис на сите кандидати пд сите препстанати студиски наспки.
На ДЕНПТ НА ДПСТАВУВАОЕ НА ДПКУМЕНТИТЕ сите нпви студенти треба ДА НПСАТ
ЗАШТИТНА ППРЕМА (МАСКА ИЛИ МАРАМА).

Пред влезпт на Анекспт ќе треба да шекаат сите нпви студенти и самп пдреден брпј на студенти
ќе смеат да влезат вп Анекспт, каде щтп ќе се врщи запищуваоетп.
Ве мплиме да не дпјде дп прекрщуваое на прппищаните мерки и преппраки за защтита и
превенција пд КПВИД 19.
При влез и излез пд пбјектпт задплжителнп се врщи дезинфекција на рацете и запазуваое на
пптребнптп растпјание пд 2 метра вп двпрпт какп и вп пбјектпт!
ППТРЕБНИ ДПКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАОЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ВП ПРВА ГПДИНА ВП
УЧЕБНАТА 2020-2021 гпдина
1. ПРИЈАВЕН ЛИСТ (пбразец за запищуваое- вп кпи се запищуваат задплжителните и

избпрните предмети)- се купува вп книжарница или кај фптпкппирпт, кпј се напда вп
прпстприите на факултетпт;
2. СТАТИСТИЧКИ ПБРАЗЕЦ (ВПИ 20)- се купува вп книжарница или кај фптпкппирпт, кпј се напда вп
прпстприите на факултетпт;
3. СИТЕ ПРИГИНАЛНИ ДПКУМЕНТИ КПИ БЕА СКЕНИРАНИ И ПРИКАЧЕНИ НА ЕЛЕКТРПНСКАТА
ПРИЈАВА НА IKNOW СИСТЕМПТ И НА ЕЛЕКТРПНСКАТА МЕЈЛ АДРЕСА пднпснп:
- пријавен лист за кпнкурираое-пбразец А1 (купен пд книжара или пд фптпкппирпт на
факултет и да биде рашнп пппплнет);
- електрпнска пријава пд IKNOW системпт;
- пригинални свидетелства пд сите гпдини;
- дпкумент за пплпжена државна матура т.е за заврщенп среднп ушилищте- ДИПЛПМА;
- извпд пд матишна книга на рпдените;
- дпказ за државјанствп;
- интерен пријавен лист;
- универзитетски пријавен лист;

- сите изјави (изјави за верпдпстпјнпст и тпшнпст на дпкументите, изјава за некпнкурираое на друг
факултет, изјава за неппдигаое на дпкументите, изјава за спгласнпст за кпристеое на лишни
ппдатпци и сл.);
- награди(евентуалнп акп имаат кандидатите);
- уплатница пд 300 денари;
- уплатница пд 50 денари административна такса и други дпкументи дпкплку биле пратени
електрпнски.
3. ИНДЕКС (се купува вп книжарница или на факултетпт кај фптпкппирпт), вп кпј треба да бидат
пппплнети сите ппдатпци за кандидатпт какп и задплжителните предмети;
4. СТУДЕНТСКА
фптпкппирпт);

ЛЕГИТИМАЦИЈА (се

купува вп книжарница или на факултетпт

5. TРИ ФПТПГРАФИИ .(две фoтoграфии сo димензии3,5x4,5и еднасo димензии2x3);
6. УПЛАТНИЦА(OБРАЗЕЦПП50) за уплатени 6.150.00 денари- ПАРТИЦИПАЦИЈА ЗА РЕДOВНИ
СТУДЕНТИ, на кoја треба да бидат пoпoлнети следните пoдатoци:
Име и презиме и адреса на студентoт (вo сooдветната графа)
Матишен брпј на кандидатпт
Цел на дпзнаката: прва рата пд надпместпкпт за студираое
Назив на примашпт: Бучет на РСМ, Технплпщкп-металурщки факултет, Скппје
Банка на примашпт: НБРСМ
Сметка на примашпт: 100000000063095
Изнпс: 6.150.00 денари
Сметка на бучетски кприсник: 1600103360 788 16
Прихпдна щифра и прпграма: 723012 41
(Примерпк за уплатница имате пбјавенп вп Упатствптп за кпнкурираое на веб страната)
7. УПЛАТНИЦА(ПБРАЗЕЦ ПП50) за уплатени 12.300.00 денари- ПАРТИЦИПАЦИЈА ЗА
ВПНРЕДНИ СТУДЕНТИ И ЗА СТУДЕНТИ СП КПФИНАНСИРАОЕ, на кпја треба да бидат
пппплнети следните ппдатпци:
Име и презиме и адреса на студентoт (вo сooдветната графа)
Матишен брпј на кандидатпт
Цел на дпзнаката: прва рата пд надпместпкпт за студираое
Назив на примашпт: Бучет на РСМ, Технплпщкп-металурщки факултет, Скппје
Банка на примашпт: НБРСМ
Сметка на примашпт: 100000000063095
Изнпс: 12.300.00 денари
Сметка на бучетски кприсник: 1600103360 788 16
Прихпдна щифра и прпграма: 723012 41
(Примерпк за уплатница имате пбјавенп вп Упатствптп за кпнкурираое на веб страната)
8. УПЛАТНИЦА(ПБРАЗЕЦ ПП50) за уплатени 2.900.00 денари- ЗА МАТЕРИЈАЛИ И ППРЕМА ЗА
ЛАБПРАТПРИСКИ ВЕЖБИ, на кпја треба да бидат пппплнети следните ппдатпци:
Име и презиме и адреса на студентoт (вo сooдветната графа)
Матишен брпј на кандидатпт
Цел на дпзнаката: за лабпратприја

кај

Назив на примашпт: Бучет на РСМ, Технплпщкп-металурщки факултет, Скппје
Банка на примашпт: НБРСМ
Сметка на примашпт: 100000000063095
Изнпс: 2.900.00 денари
Сметка на бучетски кприсник: 1600103360 788 16
Прихпдна щифра и прпграма: 723012 41
(Примерпк за уплатница имате пбјавенп вп Упатствптп за кпнкурираое на веб страната)
9. УПЛАТНИЦА (ПБРАЗЕЦ ПП50) за уплатени 100.00 денари- ЗА ПСИГУРУВАОЕ, на кпја треба да
бидат пппплнети следните ппдатпци:
Име и презиме и адреса на студентoт (вo сooдветната графа)
Матишен брпј на кандидатпт
Цел на дпзнаката: за ПСИГУРУВАОЕ
Назив на примашпт: Бучет на РСМ, Технплпщкп-металурщки факултет, Скппје
Банка на примашпт: НБРСМ
Сметка на примашпт: 100000000063095
Изнпс: 100.00 денари
Сметка на бучетски кприсник: 1600103360 788 16
Прихпдна щифра и прпграма: 723012 41
10. УПЛАТНИЦА(ПБРАЗЕЦ ПП50) за уплатени 750.00 денари- за инфпрмативни, културни и
сппртски активнпсти на студентите на Универзитетпт Св.Кирил и Метпдиј вп Скппје, на кпја треба да
бидат пппплнети следните ппдатпци:
Име и презиме и адреса на студентпт (вп сппдветната графа)
Матишен брпј на кандидатпт
Цел на дпзнаката: ИКСА НА УКИМ-ТМФ
Назив на примашпт: Бучет на РСМ, Технплпщкп-металурщки факултет, Скппје
Банка на примашпт: НБРСМ
Сметка на примашпт: 100000000063095
Изнпс: 750.00 денари
Сметка на бучетски кприсник: 1600 103 689 788 18
Прихпдна щифра и прпграма: 723012 41
11. ДПГПВПР ЗА СТУДИРАОЕ вп 2 примерпци (СЕКПЈ СТУДЕНТ ЌЕ ГП ДПБИЕ ЛИЧНП НА
ДЕНПТ НА ЗАПИШУВАОЕ)
II. При пппплнуваое на пријавнипт лист треба да се пппплнат следните ЗАДПЛЖИТЕЛНИ
ПРЕДМЕТИ
1.
2.
3.

Прпф. д-р Бети Андпнпвиќ
Прпф. д-р Павел Димпвски
Прпф. д-р Гпрдана Русеска
Прпф. д-р Биљана Андущева
Прпф.д-р Верка Гепргиева
Прпф. д-р Маргарита Гинпвска

Математика 1
Ппщта и непрганска хемија 1
Физика

4. /
Физишкп пбразпвание
ИЗБПРНИТЕ ПРЕДМЕТИ ДПППЛНИТЕЛНП ЌЕ ГИ ПБЈАВИМЕ!
СТУДЕНТСКИ ПРАШАОА НА ТМФ

