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I. ИНФОРМАЦИИ
Сите заинтересирани кандидати, кои сакаат да студираат

на Технолошко-металуршкиот факултет, имаат можност да се
запишат на една од седумтте актуелни студиски насоки, и да се
стекнат со звањето: дипломиран инженер –технолог или инженер -
металург.

Сите информации ќе следат по следниот редослед:

1. Пријавување и рокови 5. Стипендии

2. Потребни документи 6. Конкурс

3. Матура 7. Отворени прашања

4. Студиски насоки



1.1 ПРИЈАВУВАЊЕ 

1. Пред терминот за пријавување, во 

роковите утврдени со Конкурсот, секој 

заинтересиран кандидат треба да се 

регистрира на електронскиот систем I-know

на следната веб страна www.upisi.ukim.mk и 

да ја потполни електронската пријава.

При регистрацијата кандидатот добива 

автоматски број  за електронско 

пријавување, кој треба да се внесе во 

пријавата што се поднесува при 

пријавувањето за запишување. 

Веб страна на УКИМ за 

електронско пријавување:

http://www.upisi.ukim.mk

http://www.upisi.ukim.mk/


1.2.СИСТЕМ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВУВАЊЕ

1. Откако кандидатот ќе ги потполни сите прозорци кои се отвораат на

Iknow-системот, автоматски ќе му се овозможи да ги прикачи документите

за пријавување (во pdf или jpg формат), со штиклирање на опцијата

upload- прикачување на документи.

2. Откако ќе се заврши со пријавување во Iknow-системот, кандидатот 

треба сите документи скенирани да ги прикачи на последната страна во 

iknow во табелите за документи и истите скенирани документи во фолдер 

да ги испрати на следната адреса: upisi-tmf@ukim.edu.mk

3. КАНДИДАТИТЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЌЕ ДОБИЈАТ АВТОМАТСКА ПОТВРДА

ДЕКА ЕЛЕКТРОНСКАТА ПОШТА Е ПРИМЕНА!

4. ДОДЕКА НЕ СЕ ОТВОРИ ОПЦИЈАТА ЗА ПРИКАЧУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

СЕКОЈ КАНДИДАТ ТРЕБА ДА СЕ ПРИЈАВИ ЕЛЕКТРОНСКИ. СЕКОЈ КАНДИДАТ

ЌЕ ДОБИЕ ИЗВЕСТУВАЊЕ КОГА ОПЦИЈАТА ЗА ПРИКАЧУВАЊЕ НА

СКЕНИРАНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЌЕ БИДЕ АКТИВИРАНА ВО СИСТЕМОТ!

mailto:upisi-tmf@ukim.edu.mk


1.3.ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ
Во прилог на пријавата треба да се прикачат следните докумeнти во Attach file, во еден од двата можни 
формати pdf или jpg:

1- со испраќање на електронска пошта (е-mail) на следната адреса: upisi-tmf@ukim.edu.mk и

2- директно во рамките на I-know системот.

При испраќањето на Вашата апликција, на маил  адресата upisi-tmf@ukim.edu.mk , во делот кој е 
означен како ПРЕДМЕТ ( Subject), секој кандидат треба да го наведе бројот што автоматски им го 
генерирал системот за електронско пријавување од I-know и да се прикачат сите долуназначени 
потребни документи.

На електронската адреса upisi-tmf@ukim.edu.mk треба да се прикачат скенирани следните документи:

1. Пријава за запишување на факултет (образец А1);

2. Електронска пријава (од I-know системот);

3. Изјава за веродостојност и точност на поднесените скенирани документи;

4. Изјава дека кандидатот не конкурирал на друг Универзитет; 

3. Оригинални свидетелства од сите класови;

4. Документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно 
образование);

5. Извод од матичната книга на родените;

6. Доказ за државјанство (уверение или решение)

7. Потврда за уплата 

- Уплатница ПП50 со износ од 300.00 денари на жиро сметка на Факултетот (страна 6)

- 50.00 денари административна такса Образец ПП50 (види страна 7 и 8)

Забелешка: административната такса може да се плати со испраќање на СМС од мобилен телефон ( види 
страна 9)

mailto:upisi-tmf@ukim.edu.mk
mailto:upisi-tmf@ukim.edu.mk
mailto:upisi-tmf@ukim.edu.mk


УПЛАТНИЦА ЗА КОНКУРИРАЊЕ 



1. УПЛАТА НА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА СО УПЛАТНИЦА-ПП50

На местото ,, уплатна сметка” каде што има ХХХ, 

треба да се внесат бројките од општината во која 

живее кандидатот. Види ја листата со шифри!

1. Уплатницата се 

пополнува како 

дадениот 

модел.

2. На местото: 

назив на 

налогодавач-се 

потполнува 

име, презиме и 

адреса на 

лицето кое 

уплатува

3. Цел на дознака: 

административ

на такса за 

конкурирање 

на факултет



СПИСОК НА ОПШТИНИ СО ОЗНАКИ ЗА УПЛАТА НА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА



УПАТСТВО ЗА ПЛАЌАЊЕ НА                                 

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА ПРЕКУ СМС ПОРАКА
1. За плаќање на административна такса преку СМС потребно е да 
се испрати СМС порака на бројот 144 166 со префикс на мобилен 
оператор. 

2. СЕ ПИШУВА СЛЕДНИОТ ТЕКСТ СО ЛАТИНИЧНО ПИСМО:

TM IME PREZIME 50

(помеѓу секој збор има празно место)

ВИДИ ПРИМЕР 

3. Доколку уплатата била успешна корисникот ќе добие СМС порака 
чија содржина е трансакциски број. Овој трансакциски број 
корисникот треба да го сочува и запише на документите на местото 
обележано за таксена марка.

Забелешка: Пораката има строго дефинирана содржина до која што 
корисниците треба да се придржуваат. Доколку корисникот не 
испрати СМС порака со точно определената содржина, истата нема 
да се обработи и наплатата нема да биде реализирана.



1.4. РАНГИРАЊЕ И СЕЛЕКЦИЈА НА КАНДИДАТИТЕ ПРИ 

ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВУВАЊЕ
1. За успешна и правилна селекција секој кандидат има можност да направи избор освен за првиот избор на 

студиска програма за којашто конкурирал, да може да избере уште една или повеќе студиски програми. 
Овој избор се прави во случај да кандидатот не успее да биде примен на првоизбраната студиска 
програма. 

2. При електронското пријавување на кандидатите им се дава опција да одберат дали прифаќаат да студираат 
со кофинансирање.

Опцијата НЕ (значи без кофинансирање) или ДА (со кофинансирање)

3. Кандидатите кои нема да бидат примени на студиската програма која им е прв избор, се рангираат 
автоматски на студиската програма која им е втор т.е. трет избор, но по кандидатите кои се веќе 
рангирани како примени на таа студиска програма како нивен прв избор, независно од бројот на поени.

4. Рангирањето на кандидатите го врши КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ФАКУЛТЕТОТ.

5. По објавувањето на резултатите од проверката на знаењата и умеењата, кандидатот има право на 
приговор во рок од 24 часа од објавувањето на резултатите, во поглед на технички пропусти-грешки или 
при пресметување на бодовите. Приговорот се доставува до Конкурсната комисија, која е должна да 
одговори во рок од 24 часа по истекот на рокот за поднесување. 

Приговорите се доставуваат ЕЛЕКТРОНСКИ, на истата адреса за пријавување т.е. upisi-tmf@ukim.edu.mk. 

Во предмет(Subject) на електронската пошта кандидатите го заведуваат БРОЈОТ ОД ЕЛЕКТРОНСКАТА ПРИЈАВА и 
зборот ,,ПРИГОВОР”. Одлуката на Комисијата е конечна и може да  се поднесе тужба до Управниот суд.



1.5. РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

прв рок втор рок трет рок

Електронско пријавување на кандидатите во 
IKnow системот

Отворен систем од почеток на јули 2021

Пријавување на кандидатите
30.8.2022
31.8.2022

15 и 16.9.2022 28.9.2022

Објавување резултати од успехот од средно 
образование (прелиминарна ранг-листа)

2.9.2022 20.9.2022

Објавување решение за прием на 
кандидатите (конечна ранг-листа)

7.9.2022 23.9.2022

Запишување на кандидатите 12 и 13.9.2022 26.9.2022 30.9.2022

Забелешка: по објавувањето на прелиминарната ранг-листа на

кандидатите за запишување, кандидатот има право на приговор во рок од

24 часа. Во спротивно, го губи правото на приговор во натамошната

постапка во поглед на објавените резултати. Приговорот се однесува

само на технички пропусти - грешки или грешки направени при

пресметувањето на бодовите. Приговорите се поднесуваат електронски

(види страна 10)



1.6. ПРЕДМЕТИ КОИ СЕ БОДИРААТ ПРИ

ВРЕДНУВАЊЕ НА УСПЕХОТ ОД СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

I. ЛИСТА НА ПРЕДМЕТИ (ЕКСТЕРНИ И ИНТЕРНИ) ОД ДРЖАВНА МАТУРА 
ВО УЧЕБНАТА 2021/22 година

1. ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ЕКСТЕРЕН ИСПИТ- МАЈЧИН ЈАЗИК

2. ИЗБОРЕН ЕКСТЕРЕН ИСПИТ- МАТЕМАТИКА ИЛИ СТРАНСКИ ЈАЗИК

3. ИНТЕРНИ ИСПИТИ

❑ЗА ГИМНАЗИЈА – се бираат 2 предмети од следната листа:

Листа на општообразовни предмети: Математика, Странски јазик
(англиски, француски, германски и руски), Физика, Хемија, Биологија,
Историја, Географија, Класични јазици, Ликовна уметност, Музичка
умeтност, Филозофија, Социологија, Информатика или Македонски
јазик (за учениците кои ја следат наставата на албански или турски
јазик)

❑ЗА СРЕДНО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- се бираат 2 предмети по 
следниот редослед:

- 1 предмет од листата на општообразовни предмети

- 1 изборен стручен предмет



II. ПРЕДМЕТИ КОИ СЕ БОДИРААТ ПРИ ВРЕДНУВАЊЕТО НА УСПЕХОТ ОД ССС КОИ ЗАВРШИЛЕ ВО УЧЕБНАТА 
2019/20 ГОДИНА ИЛИ ПРЕД УЧЕБНАТА 2007/2008 И НЕ ПОЛАГАЛЕ ДРЖАВНА МАТУРА:

1. Прв предмет: ХЕМИЈА

2. Втор предмет: МАТЕМАТИКА

III. ЗА КАНДИДАТИ КОИ ПОЛАГАЛЕ ДРЖАВНА МАТУРА ОД УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА  ДО 2018/2019
ГОДИНА

1. ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ЕКСТЕРЕН ПРЕДМЕТ- МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

2. ПРВ ИЗБОРЕН ЕКСТЕРЕН ПРЕДМЕТ – МАТЕМАТИКА ИЛИ СТРАНСКИ ЈАЗИК

3. ВТОР ИЗБОРЕН ЕКСТЕРЕН ПРЕДМЕТ - БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ

4. ИЗБОРЕН ИНТЕРЕН ПРЕДМЕТ- БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ

IV. ЗА КАНДИДАТИ КОИ ПОЛАГАЛЕ ДРЖАВНА МАТУРА ОД УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА:

1. ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПРЕДМЕТ - МАЈЧИН ЈАЗИК

2. ЕКСТЕРЕН ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ- МАТЕМАТИКА (основно ниво) или СТРАНСКИ ЈАЗИК

3. ИНТЕРНИ ПРЕДМЕТИ

- ЗА ГИМНАЗИЈА:

2 ПРЕДМЕТИ ОД ЛИСТАТА СО ОПШТООБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ ПО ИЗБОР НА КАНДИДАТИТЕ

- ЗА СРЕДНО СТРУЧНО:

1 ПРЕДМЕТ ОД ЛИСТАТА СО ОПШТООБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ –ПО СВОЈ ИЗБОР

1 ИЗБОРЕН СТРУЧЕН ПРЕДМЕТ



ВО СЛЕДНИТЕ ДВА СЛАЈДА СЛЕДАТ ИНФОРМАЦИИ ЗА СИТЕ ДОКУМЕНТИ 

КОИ СЕ ПОТРЕБНИ ПРИ КОНКУРИРАЊЕ ЗА УПИС НА ТЕХНОЛОШКО-

МЕТАЛУРШКИОТ ФАКУЛТЕТ И ТОА ПО СЛЕДНИОТ РЕДОСЛЕД:

2.1.ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА КОНКУРИРАЊЕ НА РЕДОВНИ СТУДЕНТИ

2.2. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА КОНКУРИРАЊЕ НА ВОНРЕДНИ СТУДЕНТИ

2. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ



2.1.ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА КОНКУРИРАЊЕ ЗА РЕДОВНИ СТУДЕНТИ 
При КОНКУРИРАЊЕ за запишување на ТМФ кандидатите треба електронски да ги достават следните документи:

1. Пријава за  запишување (образец А1)

2. Административна такса од 50,00 денари ( на образец ПП50 се пополнуваат следните информации: Назив на 

примачот: Трезорска сметка-Скопје, Банка на примачот: НБРСМ, трансакциска сметка: 100-0000000-630-95, 

уплатна сметка: 840-ХХХ-03161, Конто:72231300 или може да се уплати и со СМС на телефонот 144 166, 

пришто добиенета шифра се запишува во пријавата, во назначеното поле)

3. Електронска пријава ( од I-know системот)

4. Оригинални свидетелства од сите класови*

5. Документ од положена матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)

6. Извод од матичната книга на родените (оригинал, независно колку е стар)

7. Уплатница на 300,00 денари, на жиро- сметката на Технолошко-металуршки факултет 

Депонент: НБРМ

Жиро - сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник: 160010336078816

Приходна шифра: 723012-41

8.     Доказ за државјанство на Република Македонија (оригинал, независно колку е старо- во форма на уверение 

или решение)

9. Интерен пријавен лист и универзитетски пријавен лист (се печати од електронската пријава) – Iknow

10. Изјава за национална припадност (се приложува само ако во свидетелствата и дипломите не е наведена

националната припадност) (се печати од електронската пријава)

11.  Изјава за веродостојност и точност на поднесените скенирани документи

12.  Изјава дека кандидатот не конкурирал на друг Универзитет 

Забелешка: Бидејќи оваа година пријавувањето се врши електронски ( Iknow/upisi-

tmf@ukim.edu.mk), доставувањето на оригиналните

документи, ќе се врши дополнително и за датумот кандидатите

ќе бидат дополнително известени. Пред доставување на 

оригиналните документи се препорачува претходно да 

направат преписи за свои потреби и да ги заверат на нотар.

mailto:Iknow/upisi-tmf@ukim.edu.mk


2.2. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВОНРЕДНИ СТУДЕНТИ
Кандидатите кои КОНКУРИРАЛЕ за запишување како вонредни студенти треба да ги достават следните документи:

1. М1/М2, нотарски заверен или лекарско уверение за причините за вонредно студирање, издадено од З.У. Студентска
поликлиника на УКИМ во Скопје (оправдани здравствени причини: инвалид кој не е во состојба да ја посетува наставата,
потешка долготрајна болест, која не овозможува следење настава повеќе од 1 семестар, родител на дете додека трае
породилното отсуство)

2. Пријава за  конкурирање (образец А1)

3. Административна такса од 50,00 денари ( на образец ПП50 се пополнуваат следните информации: Назив на примачот: 
Трезорска сметка-Скопје, Банка на примачот: НБРСМ, трансакциска сметка: 100-0000000-630-95, уплатна сметка: 840-ХХХ-
03161, Конто:72231300 или може да се уплати и со СМС на телефонот 144 166, пришто добиенета шифра се запишува во 
пријавата, во назначеното поле)

4. Електронска пријава ( од I-know системот)

5. Оригинални свидетелства од сите класови*

6. Документ од положена матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)

7. Извод од матичната книга на родените (оригинал, независно колку е стар)

8. Уплатница на 300,00 денари, на жиро- сметката на Технолошко-металуршки факултет 

Депонент: НБРМ

Жиро - сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник: 160010336078816

Приходна шифра: 723012-41

9. Доказ за државјанство на Република Македонија (оригинал, независно колку е старо- во форма на уверение или решение)

10. Интерен пријавен лист и универзитетски пријавен лист (се печати од електронската пријава) – Iknow

11. Изјава за национална припадност (се приложува само ако во свидетелствата и дипломите не е наведена националната
припадност) (се печати од електронската пријава)

12.  Изјава за веродостојност и точност на поднесените скенирани документи

13.  Изјава дека кандидатот не конкурирал на друг Универзитет 



2.3. КАНДИДАТИ КОИ СЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈА
Високообразовната институција, согласно Конкурсот, точка 4.4 нема да наплатува
партиципација за:

❖ деца без родители, помлади од 26-годишна возраст, доколку се невработени( се докажува
потврда од службата за социјална работа);

❖ лица со инвалидност, согласно уредбата која ја донесува Владата ( се докажува со наод и
мислeње од Здравствен дом или од Центарот за социјална работа за видот и степенот на
попречување);

❖ воени инвалиди (се докажува со решение);

❖ лица растени во домови за напуштени деца, доколку се невработени

❖ други лица утврдени со уредбата на Владата, донесена по предлог на Националниот совет.

Овие кандидати се запишуваат надвор од квотата, најмногу до 10% од вкупниот број на
редовни студенти на соодветниот факултет, утврден во Конкурсот.

Средствата за партиципација на овие лица ќе се покриваат од Буџетот на РС Македонија.



2.4. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ
При запишување, примените кандидати поднесуваат:

1. Индекс ;

2. Студентска легитимација;

3. Три фотографии (две фотографии со димензии од 3,5 х 4,5 см и една со димензии од 2 

х 3 см);

4. Образец А 3 за запишување на семестар (дупли) за запишување со административна 

такса од 50,00 денари;

5. Договор за студирање на ТМФ (се подига на Студентска служба на денот на упис);

6. Единечен лист (статистички) за запишување во 2022/23 година (ШВ-20);

7. Потребни уплатници

- Потврда за уплатени 750,00 денари за ИКСА;

- Потврда за уплатени 6.150,00 денари ( или 100 евра во денарска противвредност на 

денот на уплатата) за партиципација за редовни студенти (редовна квота), за прв 

семестар;

- Потврда за уплатени 12.300,00 денари (или 200 евра во денарска противвредност на 

денот на уплатата) за партиципација за вонредни студенти/кофинансирање, за прв 

семестар;

- Потврда за уплатени 2.900,00 денари за лабораторија и административни трошоци;

- Потврда за уплатени 100,00 денари за осигурување;

- Потврда за уплатени 50,00 денари за административна такса.



ЖИРО СМЕТКИ
Жиро сметки за уплата на

партиципација- за редовни студенти

1. Потврдата за уплатени средства во висина од

6.180,00 денари (прва рата од 200 евра) се уплаќаат

на жиро сметката на ТМФ:

-назив на примачот: Буџет на РМ- Технолошко-

металуршки факултет во Скопје

-- банка на примачот: НБРМ

-- сметка: 100000000063095

-- сметка на буџетски корисник: 1600103360788 16-

приходна шифра:723012

-- програма:41

Жиро сметки за уплата на

партиципација- вонредни студенти
1. Потврдата за уплатени средства во висина од

12.360,00 денари (прва рата од 400 евра) се

уплаќаат на жиро сметката на ТМФ:

- назив на примачот: Буџет на РМ- Технолошко-

металуршки факултет во Скопје

- банка на примачот: НБРМ

- сметка: 100000000063095

- сметка на буџетски корисник: 1600103360788 16

- приходна шифра:723012

- програма:41

Жиро сметка за лабораторија:
- назив на примачот: Буџет на РМ-

Технолошко-металуршки факултет во 

Скопје

- банка на примачот: НБРМ

- сметка: 100000000063095

- сметка на буџетски корисник: 

1600103360788 16

- приходна шифра:723012

- програма:41

Жиро сметка за ИКСА:

- назив на примачот: Буџет на РМ-

- банка на примачот: НБРСМ

- сметка: 100000000063095

- сметка на буџетски корисник: 

1600103689 788 18

-приходна шифра:723012

- програма:41

Жиро сметка за осигурување

- назив на примачот: Буџет на РМ-

Технолошко-металуршки факултет во 

Скопје

- банка на примачот: НБРМ

-сметка: 100000000063095

- сметка на буџетски корисник: 

1600103360788 16

-приходна шифра:723012

- програма:41



III. МАТУРА
За запишување на секој кандидат на Технолошко- металуршкиот 

факултет потребно е да се види листата на  предмети, кои се потребни и соодветни за 

запишување на студиските програми на Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во 

Скопје, на следниот линк:

http://www.tmf.ukim.edu.mk/Data/aktuelnosti/Konkurs_I_ciklus_2022-23.pdf

или

https://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/Konkurs_I_ciklus_2022-23.pdf

http://www.tmf.ukim.edu.mk/Data/aktuelnosti/Konkurs_I_ciklus_2022-23.pdf


IV. СТУДИСКИ НАСОКИ

Студиска програма
(8 семестри) 

Државна

квота

Износ на 

надомест 

во ЕУР

Редовни со 

кофинанс.

Износ на 

кофинанс. 

во еур

Вонредни

Износ на 

кофинанс. 

за 

вонредни

Вкупен 

број на 

студенти

Металургија 25 200 5 400 5 400 35

Неорганско инженерство и заштита на 

животна средина

25
200 5 400 5 400 35

Полимерни материјали 25 200 5 400 5 400 35

Дизајн и инженеринг на облека 25 200 5 400 5 400 35

Прехранбена технологија 25 200 10 400 5 400 40

Биотехнологија 25 200 10 400 5 400 40

Дизајн и менаџмент на технолошките 

процеси

25
200 5 400 5 400 35

Инженерство на материјали и 

нанотехнологии

25
200 5 400 5 400 35

Вкупно студенти 200 200 50 400 40 400 290



V. СТИПЕНДИИ НА                                                    

ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ 
Согласно потпишаниот Меморандум за соработка со повеќе од 20 македонски реномирани компании,
Министерството за образование и наука како и Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј” во Скопје, на идните
студенти кои ќе се запишат во прва година на ТМФ, им се дава можност да бидат добитници на една од
следните стипендии:

1. Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј (УКИМ) во Скопје веќе повеќе години по ред има традиција да додели 10
стипендии на десетте прворангирани кандидати на конечната ранг-листа на примени кандидати со завршена
државна матура, во категоријата редовни студенти, во првиот уписен рок во академската 2022/2023 година.
Овој тип на стипендија е во времетраење од една година и истата ги покрива трошоците за школарина за
студирање во академската 2022/2023 година.

2. Министерството за образование и наука на Република С. Македонија (МОН) оваа година ќе стипендира 25
стипендии, во времетраење од 4 години, со висина на школарината од 5.150 денари месечно, низ текот на
летниот и зимскиот семестар.

3. Стипендии од компаниите

✓ СТИПЕНДИИ ОД MАКСТИЛ АД Скопје -студиска програма: металургија и метални материјали, 10 месеци по
10000,00 денари и еднократна помош од 15 000,00 денари, на почетокот на годината за покривање на
трошоците за учебници и помошни материјали.

✓ 5 СТИПЕНДИИ- ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ -студиска програма: металургија и метални материјали, 4000,00
денари месечно, низ текот на учебната година ( 10 месеци) и едномесечна платена пракса во висина од
6000,00 денари.

✓ 1 Стипендија од АДИНГ АД Скопје- за студент од II година.

✓ 2 стипендии од ВАРДАР ДОЛОМИТ ( од кои 1 стипендија за студент од студиската насока: неорганско
инженерство и заштита на животната средина и 1 стипендија за студиската насока: металургија)

✓ Стипендии од ЛАМИНАТИ- ПРИЛЕП- за студентите од III и IV година како и за студените од II циклус
студии.



Министерството за образование и наука во рамките на Програмата за остварување и
развој на дејноста во студентскиот стандард, секоја година доделува:

Стипендии на новорангираните 25 новозапишани студенти, 
од првиот уписен рок!

Висина на стипендијата е 5.150,00 денари месечно, 
низ текот на четиригодишните студии, за време на академската година.

Услов: просек од минимум 8.00, за секоја академска година, 
бидејќи стипендијата се обновува секоја година. 

25



Оваа година МАКСТИЛ АД Скопје ќе стипендира новозапишани студенти, кои ќе се

запишат на Технолошко-металуршкиот факултет, на студиската програма: металургија и

метални материјали.

Висината на месечната стипендија е 10.000,00 денари, низ текот на 10 месеци,

додека трае академската година.

На почетокот на годината, секој студент-стипендист на МАКСТИЛ АД ќе добие

еднократна помош во висина од 15.000,00 денари за книги и наставни помагала.





ВАРДАР ДОЛОМИТ 
Компанијата ВАРДАР ДОЛОМИТ од Гостивар ќе стипендира 2 студенти од 
студиските програми:

- неорганско инженерство и заштита на животната средина и 

- металургија

Висината на стипендијата е 120 евра /месечно, во денарска противредност, во 
текот на 10 месеци и еднократна помош од 15.000, 00 денарти за учебници и 
помагала.

Студентите ќе бидат стипендирани низ текот на 4 години студии. 



Компанијата АДИНГ од Скопје ќе стипендира 1 студент од II година односно од III-от

семестар во времетраење од 6 семестри, од студиските програми:

- Неорганско инженерство и заштита на животната средина,

- Полимерни материјали и

- Инженерство на материјали и нанотехнологии.

Висината на месечната стипендија е 6.000,00 денари, низ текот на 10 месеци, додека

трае академската година, а како услов е студентот да има просек од најмалку 8,5 .

Секој студент-стипендист на АДИНГ ќе има шанса да има летна пракса, каде што

стекнатото знаење ќе може да го применува практично.



Оваа година ЛАМИНАТИ КОМ од Прилеп ќе ги стипендира студентите од III и IV

година, од студиските програми:

- Полимерни материјали и

- Инженерство на материјали и нанотехнологии.

Висината на месечната стипендија е 6.150,00 денари, низ текот на 10 месеци,

додека трае академската година.

Секој студент-стипендист на ЛАМИНАТИ КОМ ќе има шанса да има платена

летна пракса, каде што стекнатото знаење ќе може да го применува практично.



6. КОНКУРС

Конкурсот за упис на Технолошко-металуршкиот факултет,

кој влегува во состав на најстариот македонски државен универзитет 

,,Свети Кирил и Методиј” во Скопје можете да го најдете на следнитe линкови:

www.tmf.ukim.edu.mk

http://www.tmf.ukim.edu.mk/Data/aktuelnosti/Konkurs_I_ciklus_2022-23.pdf

https://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/Konkurs_I_ciklus_2022-23.pdf

7. ОТВОРЕНИ ПРАШАЊА
За сите Ваши прашања можете да се обратите на:

❑ следните електронски адреси: st.sluzba@tmf.ukim.edu.mk; dekanat@tmf.ukim.edu.mk; 
vojo@tmf.ukim.edu.mk

❑ на телефонските броеви: 02 3088 201, 3088 252 или на 3088 267

❑ лично во просториите на факултетот (во Службата за студентски прашањa или на Шалтерот за 
информации).

http://www.tmf.ukim.edu.mk/
http://www.tmf.ukim.edu.mk/Data/aktuelnosti/Konkurs_I_ciklus_2022-23.pdf
mailto:st.prasanja@tmf.ukim.edu.mk
mailto:dekanat@tmf.ukim.edu.mk

