
УПИС НА НОВИ СТУДЕНТИ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 

ГОДИНА 

 Уписот на нови студенти на Медицинскиот факултет се врши согласно одредбите во 

Конкурсот за запишување студенти на прв циклус (додипломски студии) на Универзитетот “Св. 

Кирил и Методиј” во Скопје. 

 Право на запишување на прв циклус студии на факултетите имаат кандидати кои 

положиле државна или меѓународна матура.  

Во академската 2020/2021 година на прв циклус студии право на запишување имаат и 

кандидати кои се стекнале со диплома за завршено средно образование во траење од четири 

години во учебната 2019/2020 година, согласно Уредбата со законска сила за примена на Законот 

за средното образование за време на вонредна состојба.  

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат 

треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава од iKnow-

системот.  

Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување 

треба да се внесе и во пријавата што се поднесува при пријавувањето за запишување.  

Пријавувањето на кандидатите се врши електронски, со испраќање на електронска пошта 

(e-mail) на upisi-medf@ukim.edu.mk 

Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот што 

автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување.  

Право на запишување на прв циклус студии имаат и кандидати со завршено 

четиригодишно средно образование според прописите кои важеле пред воведувањето на 

државната матура (пред учебната 2007/2008 година) Уписот на новите студенти на Факултетот се 

врши врз основа на успехот постигнат во средното образование.  

Вреднувањето на успехот на кандидатите се изразува во поени. Кандидатите може да 

освојат најмногу 100 поени, и тоа: 60 поени од општиот успех од сите предмети и 40 поени од 

успехот постигнат на државната матура.  

Бодирањето од општиот успех, е идентично во сите уписни рокови и за сите категории 

кандидати и се врши на следниот начин: се собираат сите оценки што се внесени во 

свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот 

среден успех се множи со 12. По оваа основа може да се добијат најмногу 60 поени.  

За кандидатите кои средното образование го завршиле во учебната 2019/20 година и не 

полагале матура согласно Уредбата со законска сила за примена на Законот за средното 

образование за време на вонредна состојба, бодирањето се врши според: општиот успех од сите 

предмети учествува со 60 поени и успехот постигнат по двата значајни предмети со 40 поени.  

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


Бодирањето на успехот од двата значајни премети се врши на следниот начин: збирот од 

оценките за двата значајни предмети се дели со бројот на оценките (независно во колку години 

предметот се слушал во средното образование) и вака добиениот среден успех, за секој предмет 

одделно, се множи со 4. По оваа основа може да се добијат најмногу 20 поени за еден 

предмет,односно вкупно 40 поени за двата предмета.  

Бодирањето од успехот од државната матура за кандидатите кои полагале државна 

матура од учебната 2013/2014 до учебната 2018/2019 година се врши на следниот начин:  

За трите екстерни предмети: Кон оценката од секој екстерен предмет се додава 

перцентилниот ранг на кандидатот (изразен во проценти) за соодветниот предмет поделен со 20. 

По оваа основа можат да се добијат најмногу 10 поени за секој предмет поединечно, односно 

најмногу 30 поени за трите екстерни предмети.  

Оценките од интерниот предмет кој се полага на државната матура се множи со 

коефициент 1,2. По оваа основа можат да се добијат најмногу 6 поени.  

 Оценката добиена на проектната задача се множи со коефициент 0,8. По оваа основа 

можат да се добијат најмногу 4 поени. 

 Вкупниот успех од државната матура може да донесе најмногу 40 поени.  

Бодирањето од успехот од државната матура за кандидатите кои полагале државна 

матура заклучно со учебната 2012/2013 година се врши на следниот начин:  

За двата екстерни предмети: Кон оценката од секој екстерен предмет се додава 

перцентилниот ранг на кандидатот (изразен во проценти) за соодветниот предмет поделен со 20. 

По оваа основа можат да се добијат најмногу 10 поени за секој предмет поединечно, односно 

најмногу 20 поени за двата екстерни предмети.  

Оценките од секој од соодветните интерни предмети кои се полагаат на државната 

матура се множат со коефициент 1,6. По оваа основа можат да се добијат најмногу 8 поени за 

секој предмет поединечно, односно најмногу 16 поени за двата интерни предмети.  

Оценката добиена на проектната задача се множи со коефициент 0,8. По оваа основа 

можат да се добијат најмногу 4 поени.  

Вкупниот успех од државната матура може да донесе најмногу 40 поени. 

 За кандидатите кои средното образование го завршиле пред учебната 2007/2008 година 

и не полагале државна матура, бодирањето се врши според: општиот успех од сите предмети 

учествува со 60 поени и успехот постигнат по двата значајни предмети со 40 поени.  

Бодирањето на успехот од двата значајни премети се врши на следниот начин: збирот од 

оценките за двата значајни предмети се дели со бројот на оценките (независно колку години 

предметот се слушал) и вака добиениот среден успех, за секој предмет пооделно, се множи со 4. 



По оваа основа може да се добијат најмногу 20 поени за еден предмет, односно вкупно 40 поени 

за двата предмети.  

 

 

 

 

БРОЈ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ НА ПРВ ЦИКЛУС 

СТУДИИ ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 
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* Бројот на слободните места и висината на школарината за Студиската Програма Општа 

медицина на англиски јазик се однесува на сите кандидати, без разлика на државјанството (и за 

македонски, и за странски државјани) 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛНО ОБЈАСНУВАЊЕ ПРИ ПРИЈАВУВАЊЕТО ЗА УПИС НА МЕДИЦИНСКИ 

ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ 

Посебно внимание кандидатите да посветат при изборот на студиските програми 

(насоки) по приоритет. Уписот се врши по студиски програми (насоки), одговорноста за изборот 

на студиската програма и приоритетите е целосно на кандидатот. Кандидатите ќе бидат 

рангирани на посебни листи за секоја студиска програма пооделно според првиот приоритет. Во 

државна квота се примаат кандидатите кои се рангирани соодветно до бројот на државни 

студенти за секоја студиска програма. Кандидатите кои нема да го штиклираат полето  (се 

согласувам и за приватна квота –ако несум рангиран во државна) нема да бидат рангирани во 

приватна квота иако имаат бодови до бројот на студентите кои се примаат на одбраната насока. 

Кандидатите ,кои се согласуваат и за приватна квота ако небидат рангирани во првоодбраната 

насока ќе бидат рангирани според следната насока која ја избрале по приоритет.Овие 

кандидати  на листите за другите студиски програми ќе бидат допишани после кандидатите со 

прв приоритет за соодветната насока. 

1. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ 

1. Пријавен лист за конкурирање (образец А1) со 50 денари административна такса (на 

уплатница-образец ПП 50)  

2. Електронска пријава (од IKnow-системот) 



 3. Оригинални свидетелства од сите класови 

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

образование - ДИПЛОМА) 

 5. Извод од матичната книга на родените  

6. Доказ за државјанство на РСМ (уверение или решение)  

7. Потврда за уплатени 300 денари, со цел на дознака : Обработка на податоци 

 Уплатата се врши на образец ПП 50 и треба да ги содржи следните податоци:  

Назив на примачот: Буџет на РСМ, Медицински факултет - Скопје  

Банка на примачот: НБРМ  

Сметка: 100 0000000630 95  

Сметка на буџетски корисник: 1600517788 13  

Приходна шифра: 723019 41  

НАПОМЕНА: Пријавувањето се врши со оригинални документи, пожелно е пред 

пријавувањето, кандидатите да направат преписи од документите за свои потреби (заверени 

фотокопии).  

2. ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ 

 1. Индекс и студентска легитимација  

2. Две фотографии (3,5х4,5) (една за индекс, една за досие) и една фотографија (2х3) (за 

студентска легитимација)  

3. Пријавни листови (два) - Образец за запишување на семестар - Статистички пријавен 

лист за учебна 2020/2021 година (Образец ВОИ.20)  

4. Признаница (ОБРАЗЕЦ ПП 50), во корист на Медински факултет и треба да ги содржи 

следните податоци:  

Назив на примачот: Буџет на РСМ, Медицински факултет - Скопје  

Банка на примачот: НБРМ  

Сметка: 100 0000000630 95  

Износ: 6150 денари  

Сметка на буџетски корисник: 1600517788 13 

Приходна шифра: 723119 41 



-за студентите кои се запишани во државна квота (со надоместок за студирање во висина 

од 200 ЕУР) треба да уплатат 6 150 ден., со цел на дознака - „прва рата од надоместокот за 

студирање“  

- за студентите кои се запишани со надоместок за кофинансирање на студиите (во висина 

од 400 ЕУР, треба да уплатат 12 300 ден., со цел на дознака - „прва рата од надоместокот за 

кофинансирање на студиите“  

- за студентите кои се запишани на студиската програма Општа медицина на англиски 

јазик – General medicine (во висина од 7000 ЕУР, треба да уплатат 215.250,00 ден., со цел на 

дознака - „прва рата од надоместокот за кофинансирање на студиите“  

 

5. Потврда за уплатени 1000 денари, цел на дознака: студентски информатор, електронска 

катричка за евиденција и одржување 

. Уплатата се врши на образец ПП 50 и треба да ги содржи следните податоци:  

Назив на примачот: Буџет на РСМ, Медицински факултет - Скопје Банка на примачот: 

НБРМ Сметка: 100 0000000630 95 Износ: 1000 ден.  

Сметка на буџетски корисник: 1600517788 13 

 Приходна шифра: 723019 41  

6. Потврда за уплатени 750 денари, со цел на дознака: 

 ИКСА на УКИМ за Медицински факултет - Скопје  

Уплатата се врши на образец ПП 50 и треба да ги содржи следните податоци:  

Назив на примачот: Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

 Банка на примачот: НБРМ Сметка: 100 0000000630 95 Износ: 750 ден. 

 Сметка на буџетски корисник: 1600103689 788 18  

Приходна шифра: 723012 41  

 РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ 


