
 

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРИ ЗАПИШУВАЊЕ НА НОВИ СТУДЕНТИ ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 
 

 
 

1. Три фотографии (две 3.5 х 4.5 см и една 2 х 3 см) 
2. Пријавен лист за запишување на студенти, со административна такса од 50,00 денари 

(платена со уплатница) и 20 денари (платена со уплатница) за пријавниот лист за 
запишување 

3. Пријавен лист од Државен завод за статистика на РМ (образец ШВ. 20) во два примероци со 
административна такса од 100 денари (платена со уплатница) 

4. Кандидатите примени во државна квота поднесуваат потврда за уплата на прва рата од 100 
евра во денарска противвредност по среден курс на НБ на Македонија  
 I. Договор за студирање во 6 примероци 
 I. Изјава за согласност за користење на личните податоци 

5. Кандидатите во квотата за вонредни студенти и редовните студенти со кофинансирање 
поднесуваат потврда за уплата на прва рата од 200 евра во денарска противвредност по 
среден курс на НБ на Македонија (пример уплатница) 

  I. Изjава за согласност за поднесување на трошоците на студирање 
II. Изјава за согласност за користење на личните податоци 

  III. Договор за студирање во 6 примероци 
 

6. Кандидати кои се запишуваат во квотата за интернационални студенти ( странци) 
поднесуваат потврда за уплата на прва рата од 600 евра во денарска противвредност по среден 
курс на НБ на Македонија (пример уплатница), 
 

I. Изјава за согласност за поднесување на трошоците на студирање  
II. Изјава за согласност за користење на личните податоци 

 III. Договор за студирање во 6 примероци  
 
 
 
УПЛАТИ  

7. Потврда за уплатени 250,00 денари - за обнова на книжен фонд. 
8. Потврда за уплатени 500,00 денари - за манипулативни трошоци (тетратки, обрасци, 

писмени испити) 
9. Потврда за уплатени 800,00 денари - за компјутерска мрежа и опрема  
10. Потврда за уплатени 250,00 денари – други студентски трошоци – солидарна одговорност 

за штета (годишно) 



11. Потврда за уплатени 500,00 деанри – Упис на семестар   
12. Потврда за уплатени 150,00 денари - за студентски парламент  
13. Потврда за лично годишно осигурување во осигурителна компанија по избор на студентот со 

минимален износ од 150 денари 

Секој примен студент бесплатно ќе добие индекс и студентска легитимација. 
 
Уплатите за партиципација на УИНТ се вршат на следната жиросметка 
• Назив на примачот: Буџет на РМ - УИНТ - Охрид 
• Банка на примачот: НБРМ 
• Сметка: 100000000063095 
• Сметка на буџетски корисник: 160016146878813 
• Приходна шифра: 723012 
• Програма 46 

Уплатите за сите останати трошоци на УИНТ се вршат на следната жиросметка (освен 
административните такси)  
• Назив на примачот: Буџет на РМ - УИНТ - Охрид 
• Банка на примачот: НБРМ 
• Сметка: 100000000063095 
• Сметка на буџетски корисник: 160016146878813 
• Приходна шифра: 723019 
• Програма 46 

Уплатите за административни такси се вршат на следната жиросметка: 
• Назив на примачот: Буџет на РМ 
• Банка на примачот: НБРМ 
• Сметка: 100000000063095 
• Уплатна сметка: 84015203161 
• Приходна шифра: 72231300 
• Образец ПП 50 
 

Уплата за студентски парламент 
 
• Назив на примачот: Буџет на РМ - УИНТ - Охрид 
• Банка на примачот: НБРМ 
• Сметка: 100000000063095 
• Сметка на буџетски корисник: 160016146878813 
• Приходна шифра: 723019 
• Програма 46 

Сите потребни документи кандидатите ќе ги добијат од службата на студентски прашања при УИНТ на 
13 и 14.9.2021. 


