
КОНКУРС  
за запишување на студенти на прв циклус студии на студиските програми на Медицинскиот факултет во Скопје, Универзитет “Св.Кирил и Методиј”  

во учебната 2018/19 година 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ 
 

 Прв рок Втор рок Трет рок 
Пријавување на кандидатите 30 и 31.08.2018 13 и 14.09.2018 24.09.2018 
Објавување на резултатите од успехот од средно образование 04.09.2018 17.09.2018  
Објавување на решение за прием на кандидатите 06.09.2018 19.09.2018  
Запишување на кандидатите 07 и 10.09. 2018 21.09.2018 28.09.2018 
    

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА 
ПРИЈАВУВАЊЕ 

При пријавување за запишување на факултетот , 
кандидатите ги поднесуваат следниве документи: 

- Пријава за запишување (образец А1) со уплатница 
за таксена марка 50 денари 

- Електронска пријава (од iKnow-системот) 
- Оригинални сведителства од сите класови 
- Документ за положена државна матура 

(Оригинално сведителство за завршено средно 
образование) 

- Извод од матична книга на родени на Р.М 
- Доказ за државјанство на Р.М (Уверение или 

Решение) 
- Потврда за уплатени 300 денари на жиро сметка на 

Медицинскиот факултет 
 Депонент:НБРМ ж-сметка: 

100000000063095 
 Сметка на буџетски 

корисник:1600111517788-13 
 Приходна шифра: 723011-41 

За посебните критериуми: 
 - потврди за остварена плата на вработените членови на 
семејството за месец јуни од тековната година или доколку 
за овој месец не е исплатена плата, да се достави потврда за 
последната исплатена плата, 
 - за корисници на социјална помош се доставува последно 
решение/потврда од центарот за социјални работи; 
за пензионираните членови на семејството се доставува 
документ за висина на пензија и 
пресуда од надлежен суд со утврдена законска издршка за 
кандидат и истата се смета како месечен приход 
 - за родител на кој му е одземено родителското право -
решение од надлежен суд и/или 
 - за починат родител -  извод од матичната книга на 
умрените. 

Кандидатите кои конкурираат за запишување како 
вонредни студенти ПОКРАЈ ГОРЕНАВЕДЕНИТЕ 

ДОКУМЕНТИ треба да достават и: 
 
- Образец М1/М2, нотарски заверен 

 
- Лекарско уверение за кандидати кои од оправдани 
причини не се во можност да се запишат како редовни 
студенти (издадено од З.У. Студентска поликлиника  на 
Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во Скопје) 

 
Забелешка: Доплонително доставување на документ не 
се зема предвид 

 
 

ПРАВО НА УПИС ИМААТ 
 
- Кандидати кои положиле државна или меѓународна 
матура 
-Кандидати кои положиле училишна матура или 
завршен испит, по завршено соодветно средно стучно 
образование со 4 годишно траење 
- Кандидати кои завршиле 4 годишно образование пред 
(2007/08) кои не полагале државна матура 
 
Напомена: 
- Кандидатите кои положиле меѓународна матура 
документите ќе ги доставуваат во Ректоратот 
- Иселеници и државјани на РМ со завршено 
целокупно средно образование, документите ќе ги 
доставуваат во Ректоратот 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА 
ЗАПИШУВАЊЕ 

 
При запишување на факултетот, кандидатите ги 
поднесуваат следниве документи: 
 

- Индекс, студентска легитимација и пријавни 
листови 

- Три фотографии (две фотографии со 
димензии 3,5х4,5 и една со димензии 2х3 

- Потврда за уплатени 750 денари за 
информативни, информатички, културни и 
спортски активности на студентите на 
УКИМ, со назнака ИКСА на УКИМ, 
Медицинскиот факултетот 

 Депонент:НБРМ ж-сметка: 
100000000063095 

 Сметка на буџетски 
корисник:1600103689 788 -18 

 Приходна шифра: 723012-41 
 
Забелешка: Доплонително доставување на документ 
не се зема предвид 
 

ВАЖНО 
Забелешка: Бидејќи пријавувањето се врши со 
оригинални документи, се препорачува 
кандидатите претходно да направат преписи од 
документите за свои потреби и да ги заверат на 
нортар. 
Доплонително доставување на документ не се зема 


