
ИЗВАДОК ОД КОНКУРСОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС НА 

СТУДИИ ВО ВТОР РОК (ЛЕТЕН СЕМЕСТАР) ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

Во вториот рок за запишување студенти на втор циклус на студии можат да аплицираат 

студенти со завршени додипломски студии со освоени минимум 240 ЕКТС или со завршени 

студии според моделот VII-1 (пред воведување на ЕКТС системот). 

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ 
број на 

студенти 

траење 
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семестри 
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Градежен факултет 53 2
1
 800

2
 

градежништво 53 2 800 

- конструктивна насока 38 2 800 

- транспортна инфраструктура  0 2 800 

- хидротехничка насока 15 2 800 

 

Рокот за пријавување на студентите е од 1.февруари до 1.март.2021 година. 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 со e-mail адреса 
која не ја користел претходно во 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 e-mail на upisi2020@gf.ukim.edu.mk. Во 
предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го 
генерирал системот за електронско пријавување. 
Во прилог на приjавата, треба да ги прикачат (Attach File) скенираните документи: 
* пријавен лист за запишување на втор циклус по прв пат; 
* електронска пријава (од www.upisi.ukim.mk); 
* оригинален документ за завршен прв циклус студии (диплома и уверение); 
* куса биографија (CV); 
* потврда за активно познавање странски јазик; 
* потврда за уплатена административната такса во износ од 50,00 денари (Образец ПП 
50: Назив на примачот: Трезорска сметка-Скопје; Банка на примачот: НБРСМ; 
Тансакциска сметка 100-0000000-630-95; Уплатна сметка 840-ХХХ-03161; Конто 722313 
00) 
* препораки од наставни или научни работници и список на стручни или научни трудови и 
примерок од нив (доколку кандидатите имаат); 
* документи за евентуални награди, признанија и други документи. 

                                                           
1
 На студиите по градежништво во втор рок право за запишување имаат студенти со завршени додипломски 

студии со 240 ектс или 7/1 студии. Со еквиваленција, на студентите им се признаваат два семестри и цената 

на студирање се намалува на 800 евра во денарска противвредност. 
2
 Цената за студирање на нерезидентите е 1600 евра 



Листа на примени кандидати ќе биде објавена на 2.3.2021 год., додека запишувањето e на 

3.3.2021 година, од 11-13 часот, на шалтерите на студентскиот оддел. 

 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ: 

 нов индекс + 2 фотографии; 

 формулар за запишување семестар (од скриптара); 

 статистички образец ВОИ.80А (шалтерите на студентскиот оддел); 

 Интерен формулар за запишување на семестарот од кој се запишуваат предметите во 

индексот и во формуларот за запишување на семестар (се презема од 

www.gf.ukum.edu.mk);  

 Барање за согласност од ментор (потпишано од менторот) 

 Потврда за уплатена партиципација од 24.600 ден. на жиро сметката на ГФ; 

Документите од Конкурсот кои евентуално при пријавувањето не се доставени, потребно е да 

се достават во службата при запишувањето; 

Примените кандидати кои немаат завршено прв циклус на студии на Градежниот факултет - 

Скопје, туку на друг факултет, потребно е да достават и: 

 извод од матична книга на родени (оригинален); 

 доказ за државјанство (оригинален); 

 oригинален документ за завршен прв циклус на студии (на Македонски јазик); 

 копија од диплома (на Македонски јазик) 

 

Наставата почнува на 15.2.2021 година според распоредот на часови истакнат на web 

страната на Гф. 

Студенти задолжително користете го Календарот на активности каде што ги имате 

сите информации во врска термините кои треба да ги почитувате!! 

 

УПЛАТИТЕ СЕ ВРШАТ НА ОБРАЗЕЦ ПП-50 

НАЗИВ НА ПРИМАЧОТ: Буџет на РСМ – Градежен факултет – Скопје 

БАНКА НА ПРИМАЧОТ: НБРСМ 

ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА: 100000000063095 

СМЕТКА НА БУЏЕТСКИ КОРИСНИК: 1600104219 788 15 

ПРИХОДНА ШИФРА: 723012 41 за партиципација 

ПРИХОДНА ШИФРА: 723019 41 за останати плаќања 

 

 


