
 
 

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГОДИНА  
УЧЕБНА 2022-2023 година за  

Технолошко-металуршки факултет 
 

   Почитувани идни студенти, 

Запишувањето во прва година за учебна 2022/2023 година ќе се врши на 12 и 13.09.2022 година во Анексот на 

факултетот од 11.00 до 13.00 часот: 

 
-Сите документи во оргинал кои што се потребни за  конкурирање и ги прикачивте во IKNOW-ситемот: извод, државјанство,четири 
свидетелства од средно образование,диплома од средно образование,интерен пријавен лист,универзитетски пријавен лист, изјава 
за согласност, изјава за веродостојност и точност на приложените скенирани документи, уплатница за уплатени  300.00 ден жиро 
сметка на ТМФ, уплатница за уплатени  50.00 ден. жиро сметка за административна такса. 
 -Пријавен лист за конкурирање А-1 (се купува во фотокопирот на факултетот) 
- Образец за запишување  А-3- во кои се запишуваат задолжителните предмети се лепи фотографија 
(се купува во фотокопирот на факултетот) 
-  Статистистички образец ВОИ 20 (се купува во фотокопирот на факултетот) 
-Индекс- (се купува во фотокопирот на факултетот) се лепи фотографија во означениот дел, се пополнуваат податоците на првата 
страна а на следната страна се запишуваат задолжителните предмети  
-.Студенска легитимација (се купува во фотокопирот на факултетот) се лепи фотографија во означениот дел 
-Три фотографии ( две фотографии со димензии 3,5x4,5 и една со димензии 2x3 кои се лепат по една на индекс,студентска 
легитимација,образес за запишување) 
-Уплатница за уплатени  6.180.00 ден. партиципација за редовни студенти- жиро сметка на ТМФ 
-Уплатница за уплатени  12.360.00 ден. партиципација за вонредни студенти и студенти со кофинансирање- жиро сметка на ТМФ  
 -Уплатница за уплатени  2900.00 ден. за лабораторија- жиро сметка на ТМФ 
- Уплатница за уплатени  100.00 ден. за осигурување- жиро сметка на ТМФ 
- Договор за студирање по 2- примероци( го добивате при запишување) 

 
жиро сметка на ТМФ:   
број на сметка: 100000000063095                 
буџетски корисник: 1600103360 788 16 
 приходна шифра и програма:723012 41 
 
- Уплатница за уплатени  750.00  ден. за информативни, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот Св.Кирил и 
Методиј во Скопје со назнака ИКСА НА УКИМ, _______ да се наведе факултетот-носител на студиската програма)  
на жиро сметка 100000000063095  
депонент: НБРСМ, 
 со сметка на буџетски корисник 1600103689 788 18  
приходна шифра 723012, програма 41. 
 
- Уплатница за уплатени  200.00 ден. за студентски парламент-сина уплатница-жиро сметка за студентски парламент 
жиро сметка за студентски парламент - ТМФ 
назив и седиште на примачот: буџет на рм-студентски парламент на тмф-скопје 
банка на примач: нбрм 
трансакциска сметка: 300000000642564                 

 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

1. проф.д-р.Бети Андоновиќ/ проф.д-р.Павел Димовски Математика 1 

2. проф. д-р.Гордана Русеска-пт,био и вонредни студенти 
проф. д-р.Биљана Анѓушева-дио,дмтп,низжс,пм,мдм,имн 

Општа и неорганска хемија 1 

3. проф. д-р.Гиновска Маргарита Физика 1 

4. проф. д-р.Мицкова Ирена Основи на инженерска техника 1 

 

• студентите предметите ги запишуваат во образецот за запишување А 3 и во индекс. 

           

 

 

Студентски прашања на ТМФ 


