ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ
При запишување кандидатите ги поднесуваат во оригинал следниве документи:

1. Индекс и студентска легитимација (се подига од Студентска сужба).
2. Две фотографии (3,5 х 4,5) - една за индекс, една за образец за запишување на семестар
и една фотографија (2 х 3) за студентска легитимација.
3. Пријавниот лист за запишување семестар – Образец А3 од УКИМ, со уплатени 50,00 денари за
административна такса (начин на плаќање според Соопштение во прилог).
4. Статистички образец ШВ. 80А за запишување во учебната 2017/2018 година (се печати од web
страната на Машински факултет)
5. Потврда за уплатени 500 ЕУР во денарска противвредност, цел на дознака:
прва рата за II циклус – (се наведува кратенката на називот на студиската програма).
Уплатата се врши на образец ПП 50 и треба да ги содржи следните податоци:
Назив на примачот: Буџет на РМ, Машински факултет - Скопје
Банка на примачот: НБРМ
Сметка: 100 0000000630 95
Износ: 500 ЕУР во денарска противвредност
Сметка на буџетски корисник: 1600104278 788 11
Приходна шифра: 723119 41
Начин: 2
6. Договор за уредување на меѓусебните права и обврски помеѓу студентот и Факултетот (се
подига од Студентска сужба).

НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ (ЦЕНАТА) ЗА СТУДИРАЊЕ
Надоместокот за студирање изразен во евра се плаќа во денари, според средниот курс на
НБРМ на денот на плаќањето.
Надоместокот може да се плати во цел износ при запишување на Факултетот или на
четири еднакви рати, и тоа:
- првата рата од 500 евра при запишување на Факултетот - зимски семестар;
- втората рата од 500 евра при запишување на летниот семестар;
- третата рата од 500 евра при поднесување на пријавата за магистерски труд;
- четвртата рата од 500 евра при формирање на комисија за оценка на магистерскиот труд.
Напомена: На студиската програма Индустриски дизајн и маркетинг првата рата изнесува 800
евра за студентите кои првиот циклус го завршиле на други, различни студиски програми и
факултети.

