
УПИС НА НОВИ СТУДЕНТИ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ ВО 

УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА ТРЕТ УПИСЕН РОК 

 

Среда 30.09.2020 година 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ 

КАНДИДАТИ 

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. Индекс (пополнет и потпишан од кандидатот), студентска легитимација 

(пополнета и потпишана од кандидатот) 

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

(2х3) (за студентска легитимација)  

9. Договор за студирање ВО ДВА ПРИМЕРОКА (пополнет и потпишан од 

кандидатот): 

Кофинансирање - http://medf.ukim.edu.mk/wp-

content/uploads/2020/09/Dogovor-Medicinski.za-site-smerovi.-2020-21-

kofinansiranje.pdf 

Вонредни студии - http://medf.ukim.edu.mk/wp-

content/uploads/2020/09/Dogovor-Medicinski.za-site-smerovi.-2020-21-

vonredni.pdf 

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

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

11. Уплатница (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  
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 Сметка: 100 0000000630 95  

 12.300,00 денари за кофинансирање 

 Сметка на буџетски корисник: 1600111517 788 13 

 Приходна шифра: 723119 41 

- 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“  

12. 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: 1600111517 788 13 

 Приходна шифра: 723019 41  

13. 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  


