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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 металург.
Сите информации следат во рамките на следните графи:

1. Пријавување и рокови 5. Стипендии
2. Потребни документи 6. Конкурс
3. Матура              7. Отворени прашања
4. Студиски насоки



1.1 ПРИЈАВУВАЊЕ

1. Пред пријавувањето секој кандидат
треба да се регистрира на
електронскиот систем I-know на
следната веб страна www.upisi.ukim.mk
и да ја потполни електронската пријава.
Бројот којшто кандидатот автоматски го
добил од системот за електронско
пријавување, треба да се внесе во
пријавата што се поднесува при
пријавувањето за запишување.

Веб страна на УКИМ за
електронско пријавување:
http://www.ukim.edu.mk/mk_co
ntent.php?meni=98&glavno=1

http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=98&glavno=1
http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=98&glavno=1
http://www.upisi.ukim.mk/


1.2. РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

прв рок втор рок трет рок
Електронско пријавување на кандидатите во
IKnow системот од 30 јуни 2016

Пријавување на кандидатите 18 и 19.08.2016 05.09.2016 15.09.2016

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

23.08.2016 06.9.2016

Објавување решение за прием на
кандидатите (конечна ранг-листа) 25.08.2016 09.09.2016

Запишување на кандидатите 29 и 30.08.2016 13 и 14.09.2016 16.09.2016

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 направени
при пресметувањето на бодовите. Приговорите се поднесуваат во архивата на
Факултетот или преку системот iKnow.



2. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ
При пријавување за запишување на ТМФ кандидатите треба да ги донесат

следните документи:
1. Пријава за конкурирање на факултет (образец А1 - се купува од книжара)
2. Електронска пријава ( од I-know системот)
3. Оригинални свидетелства од сите класови*
4. Документ од положена матура (оригинално свидетелство за завршено средно

образование)
5. Извод од матичната книга на родените (независно колку е стар)
6. Потврда за уплата на 300,00 денари, на жиро сметката на Технолошко-

металуршки факултет (објавена е на веб страната)
7. Доказ за државјанство на Република Македонија (независно колку е старо-

уверение или решение)
8. Уплатница за платена административна такса од 50,00 денари
* Пријавувањето се врши со оригинални документи, се препорачува

кандидатите претходно да направат преписи од документите за свои
потреби и да ги заверат на нотар.

** Вонредните студенти треба да
достават М1/М2, нотарски заверен
или лекарско уверение за причините
за вонредно студирање, издадено од
З.У. Студентска поликлиника на УКИМ
во Скопје



При запишување, примените кандидати поднесуваат:
1. Индекс  (се добива бесплатно при упис во Студентска служба)
2. Студентска легитимација (се добива бесплатно при упис во Студентска

служба)
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 2016/17 година (ШВ-20)
7. Потребни уплатници
-      750,00 денари за ИКСА
-   6.180,00 денари за партиципација за редовни студенти (редовна квота),

за прв семестар
- 12.360,00 денари за партиципација за вонредни студенти/кофинансирање,

за прв семестар
-   2.900,00 денари за лабораторија и административни трошоци
-      100,00 денари за осигурување
-      200,00  денари за Студентски парламент
-        50,00 денари за административна такса



Жиро сметки

3. 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:
www.ukim.edu.mk/konkurs prv ciklus 2016/17

Жиро сметки за уплата на партиципација- за
редовни студенти

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- за
вонредни студенти

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: НБРМ
-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

Жиро сметка за
СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ

Назив на примачот:  Буџет
на РМ-Студентски
парламент на ТМФ

Жиро сметка:
300000000642564

http://www.ukim.edu.mk/konkurs


4. 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, дизајн и менаџмент 30 200 5 400 5 400 40

Неорганско инженерство и заштита
на животна средина 30 200 5 400 5 400 40

Полимерни материјали-дизајн и
менаџмент 30 200 5 400 5 400 40

Дизајн и инженеринг на облека 30 200 5 400 5 400 40

Прехранбена технологија и
биотехнологија 50 200 10 400 5 400 65

Дизајн и менаџмент на
технолошките процеси 30 200 5 400 5 400 40

Инженерство на материјали и
нанотехнологии 30 200 5 400 5 400 40

Вкупно студенти 310 100/200 90 100/400 75 400 475



                    5. СТИПЕНДИИ НА                                                                                                                                                                   
5. СТИПЕНДИИ

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 имаат можност да бидат добитници на една од следните
стипендии:

1.    Универзитетот Св.Кирил и Методиј (УКИМ) 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 2016/2017
година. Овој тип на стипендија е во времетраење од една година и истата ги
покрива трошоците за школарина за студирање за академската 2016/2017 година.

2. Министерството за образование и наука на Република Македонија (МОН) оваа
година ќе стипендира 25 стипендии, во времетраење од 4 години, со висина на
школарината од 100 евра месечно, низ текот на летниот и зимскиот семестар.

3. Стипендии од компаниите- оваа година согласно со барањата на компаниите ќе се
доделат стипендии од различни области на македонското стопанство, а нивниот
број ќе биде прецизиран наскоро. Досега како компании кои константно
стипендираат наши студенти се: ВИТАМИНКА, ВАТРОСТАЛНА, УСЈЕ, АДИНГ,
ЈУГОХРОМ ФЕРРО АЛОЈС, МАКСТИЛ, АРЦЕЛОР МИТТАЛ СКОПЈЕ ЦРМ, ЗДРАВЈЕ
РАДОВО, ВАТРОСТАЛНА, ЕВРОПА, ОКИ ТЕКС  и др.



6. КОНКУРС

Конкурсот за упис на Технолошко-металуршкиот факултет кој влегува во состав на
најстариот македонски државен универзитет “Свети Кирил и Методиј” можете да го
најдете на следниот линк:
http://ukim.edu.mk/dokumenti_m/158_Konkurs-I-ciklus-2016-2017-za-web.pdf

7. ОТВОРЕНИ ПРАШАЊА
За сите Ваши прашања можете да се обратите на:
qелектронските адреси: info@tmf.ukim.edu.mk; st.prasanja@tmf.ukim.edu.mk;
dekanat@tmf.ukim.edu.mk;
qтелефонските броеви: 02 3088 201, 3088 252, 3088 267 или
qлично во просториите на факултетот (на Студентски прашања или на
шалтерот за информации).

mailto:dekanat@tmf.ukim.edu.mk
mailto:st.prasanja@tmf.ukim.edu.mk
mailto:info@tmf.ukim.edu.mk
http://ukim.edu.mk/dokumenti_m/158_Konkurs-I-ciklus-2016-2017-za-web.pdf

	1 - УПИСИ НА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ ЗА АКАДЕМСКАТА 
2016/17 ГОДИНА
	2 - ИНФОРМАЦИИ
	3 - 1.1 ПРИЈАВУВАЊЕ 
	4 - 1.2. РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ
	5 - 2. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ
	6 - Slide6
	7 - Жиро сметки

	8 - 4. СТУДИСКИ НАСОКИ
	9 -                     5. СТИПЕНДИИ НА                                                                                         ...
	10 - 6. КОНКУРС

