
ИНФОРМАЦИИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ 
 

 
ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ 
 
Примените кандидати на втор циклус студии на УКИМ – Факултет за шумарски науки, 
пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ во учебната 2020/2021 година, 
едновремено, покрај сите оригинални документи со кои се пријавиле по електронски пат, 
при запишувањето ги поднесуваат и следните документи: 
 

1. Индекс, пријавен лист за запишување семестар (се купуваат од книжарница) и лист 
за статистика (се добива на факултетот). 
 

2. Две фотографии со димензии 3,5 х 4,5 cm. 
 

3. Потврда за уплатени 600 евра во денарска противвредност – прва рата (втора рата 
се плаќа со запишување летен семестар, а трета пред одбрана на м-рскиот труд).  
Уплатата се врши кон Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и 
екоинженеринг „Ханс Ем“.  
- Цел на дознаката: Партиципација 
- Назив и седиште на примач: УКИМ – Факултет за шумарски науки, пејзажна 

архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“, Трезорска сметка – Скопје 
- Банка на примач: НБРСМ 
- Износ: 600 евра во денарска противвредност (среден курс на НБРСМ) 
- Трансакциска сметка: 100000000063095 
- Сметка на буџетски корисник: 1600104251-788-16 
- Приходна шифра и програма: 723012-41 

 
4. Потврда за уплатени 50 денари за административна такса 

Уплатата се врши на Министерство за финансии.  
- Цел на дознаката: Административна такса 
- Назив и седиште на примач: Министерство за финансии, Трезорска сметка, 

Скопје 
- Банка на примач: НБРСМ 
- Износ: 50 денари 
- Трансакциска сметка:  100000000063095 
- Банка на примач: НБРСМ 
- Уплатна сметка:  840-ознака на општина-03161 
- Приходна шифра и програма: 722313-00 

 
 
 
 
 



ТЕРМИНИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК 
 
Поради обезбедување поголема заштита и на кандидатите и на вработените 
на единицата, а во согласност со Конкурсот за запишување студенти на втор 
циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје во учебната 2020/2021 година, термините во кои 
кандидатите ќе треба да ги поднесат оригиналните документи и за 
пријавувањето и за запишувањето се како што следува (според избор на 
кандидатот на 3, 4 или 5 март, во точно определен термин во времетраење 
до 20 минути): 

 

Р. бр. ИД број  Студиска програма Термин (датум и час) 

1. 86508 Шумарство 3–5.3.2021 г., 9:00 – 9:20 ч. 
 
 

ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА. 
 
 


