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01.  ИЗВОД ОД ОДЛУКАТА ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ  
 
 

Согласно Конкурсот за запишување студенти во I година студии во учебната 2018/2019 год., 
бројот на студентите на Архитектонскиот факултет изнесува 60 во рамките на државната 
квота-редовни и 60 студенти во квота со кофинансирање - редовни. 

 
 
 
02. УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ 
 
 

Право на запишување на интегрирани петгодишни студии од прв и втор циклус имаат 
кандидати со завршено четиригодишно средно образование во средни училишта 
верифицирани со акт на Министерството за образование и наука. Согласно Конкурсот за 
запишување студенти на прв циклус студии во учебната 2018/2019 година на  УКИМ: 

 
  

Во првиот уписен рок рамноправно конкурираат: 
 

• кандидатите со завршена државна матура; 

• кандидатите со завршена меѓународна матура; 

• кандидатите кои завршиле државна матура, меѓународна матура или училишна матура во 
уметничко образование; 

• кандидатите со завршено четиригодишно средно образование во претходните учебни 
години (пред учебната 2007/08 година) кои не полагале државна матура;  

• кандидатите кои завршиле средно образование во приватните средни училишта во РМ 
каде што не се полага државна матура (овие кандидати се запишуваат надвор од квотата, 
со кофинансирање на студиите, но најмногу до 10% од државната квота, согласно 
Конкурсот); 

• кандидатите кои завршиле целосно или делумно средно образование во странство; 

• на прв циклус студии на факултетите можат да се запишат и кандидати што имаат 
завршено високо, односно вишо образование на сродни факултети и виши школи (овие 
кандидати се запишуваат надвор од квотата, најмногу до 10% од вкупниот број редовни 
студенти согласно Конкурсот). 

 

• Ако на конкурсот за запишување студенти на прв циклус на студии во првиот уписен рок 
не се пријават доволен број кандидати кои ги исполнуваат условите за положена државна 
или меѓународна матура, право на упис на прв циклус на студии можат да имаат и лицата 
кои положиле училишна матура во гимназиско образование или завршен испит по 
завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење. 

 
Согласно Одлуката на Наставно-научниот совет на Архитектонскиот факултет бр.08-6/305 од 
13.12.2017 година, предложена е следната листа на предмети полагани на државната 
матура соодветни за пријавување за запишување на интегрирани петгодишни студии од 
прв и втор циклус:  

 
ЗА КАНДИДАТИ ШТО ПОЛАГАЛЕ ДРЖАВНА МАТУРА  
ОД УЧЕБНАТА 2013/2014 ДO УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА 

 
Екстерни предмети: 

- за сите кандидати: македонски јазик и литература или албански јазик и литература или 
турски јазик и литература како задолжителен екстерен испит; 

- прв изборен екстерен испит за кандидатите од гимназија и од средно стручно 
образование: математика или странски јазик; 

- за кандидатите од средно уметничко образование: странски јазик или филозофија; 
- втор изборен екстерен предмет,  за гимназија: странски јазик, математика, хемија, 

физика, биологија, историја, филозофија;  за средно стручно образование: странски 
јазик, математика, хемија, физика, биологија, историја, бизнис; за средно уметничко 
образование: филозофија или историја; 

 
Интерни предмети: 

- за кандидатите од гимназија: еден предмет од листата на општообразовни наставни 
предмети по избор на кандидатите, без ограничување; 
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- за кандидатите од средно стручно образование и за средно уметничко образование: еден 
предмет од листата на стручни наставни предмети за полагање државна матура по избор 
на кандидатите, без ограничување. 

 
ЗА КАНДИДАТИ ШТО ПОЛАГАЛЕ ДРЖАВНА МАТУРА ЗАКЛУЧНО  
СО УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА 

 
Екстерни предмети: 

- за сите кандидати: мајчин јазик како задолжителен екстерен испит; 
- за кандидатите од гимназија и од средно стручно образование: еден предмет, по избор 

на кандидатот од листата со општообразовните предмети; 
- за кандидатите од средно уметничко образование: естетика или филозофија, по избор 

на кандидатот. 
 
Интерни предмети: 

- за кандидатите од гимназија: два предмети од листата со општообразовни предмети по 
избор на кандидатите; 

- за кандидатите од средно стручно образование: еден предмет од листата со 
општообразовни предмети по избор на кандидатите и еден стручен предмет според 
образовниот профил на кандидатот; 

- за кандидатите од средно уметничко образование: два стручни предмета според 
образовниот профил на кандидатот. 

 
 

ЗА КАНДИДАТИТЕ  КОИ СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ГО ЗАВРШИЛЕ ПРЕД УЧЕБНАТА 
2007/2008 ГОДИНА И НЕ ПОЛАГАЛЕ ДРЖАВНА МАТУРА, ПРЕДМЕТИ КОИ СЕ БОДИРААТ 
ПРИ ВРЕДНУВАЊЕТО НА УСПЕХОТ ОД СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ: ПРВИОТ И ВТОРИОТ 
ПРЕДМЕТ СЕ ПО ИЗБОР НА КАНДИДАТИТЕ 

 
  

Пријавувањето на кандидатите се врши електронски. Пријавата се смета за важечка по 
поднесување на оригиналните документи за пријавување (наведени во точката XI од 
Конкурсот) во службата за студентски прашања на факултетот во роковите од точка X од 
Конкурсот. 
 
Кандидатите се запишуваат со полагање на тест за склоност за студирање архитектура. 
Тестот за склоност за студирање архитектура се состои од тестирање на способноста за 
визуелна перцепција и прикажување на архитектонскиот простор. Овој тест е елиминаторен 
и квалификационен. Не се рангираат кандидатите што не добиле најмалку 15 поени. 
 
Селекција на кандидатите ќе се врши според успехот постигнат во средното образование и 
успехот постигнат на тестот за проверка на компетенциите. 
 
Вреднувањето на успехот од средното образование се изразува во поени. Во вкупниот број 
поени, успехот од средното образование учествува најмногу со 60 поени, а успехот постигнат 
на тестот за склоност за студирање архитектура учествува најмногу со 40 поени.  
 
Конкурсната комисија објавува листа на освоени бодови според успехот од средното 
образование. 
 
Вкупниот број поени врз основа на кој се врши рангирањето на кандидатите се добива со 
собирање на поените од успехот во средното образование и проверката на компетенциите за 
склоност за студирање архитектура. 

 

 

03. РАНГИРАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК 

 

Кандидатите кои конкурираат на Архитектонскиот факултет може да освојат најмногу 100 
поени, и тоа: успехот од средното образование (вкупниот успех од средното образование 
и успехот постигнат на државната матура) учествува со 60%, а успехот постигнат со тестот за 
склоност за студирање архитектура учествува со 40%.  
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Пресметка на бодовите од успехот во средното образование: 
 

• бодовите од успехот од средното образование се добиваат согласно точките 5.а.1 и 5.а.2 од 
Конкурсот. Вкупниот добиен збир по овој основ (освен за кандидатите кои завршиле во 
претходните учебни години) се множи со коефициент 0,6. По оваа основа може да се 
добијат најмногу 60 поени. 

Пресметка на бодовите од тестот за склоност за студирање архитектура: 
 

• вреднувањето на успехот од проверката на знаењата и умеењата на кандидатите се врши со 
бодување од 0 до 40 поени. Проверката има елиминаторен карактер. Не се рангираат 
кандидатите што не добиле најмалку 15 поени. Кандидатите имаат право на увид во 
тестовите. 

 

• Кандидати кои полагале државна матура во учебната 2014/2015 и во учебната 
2013/2014 година бодирањето на успехот постигнат при полагањето на државната матура 
носи најмногу 40 поени и се врши на следниот начин: 

 
за трите екстерни предмети: 

o за кандидатите кои на државната матура полагале екстерен предмет кој е соодветен 
за студиската програма на која конкурираат, кон оценката од секој екстерен предмет се 
додава перцентилниот ранг на кандидатот (изразен во проценти) за соодветниот 
предмет поделен со 20; 

o за кандидатите кои на државната матура полагале екстерен предмет кој е 
несоодветен за студиската програма на која конкурираат, поените од тој предмет, 
добиени според горната методологија, се множат со фактор 0,5. 

 
По оваа основа можат да се добијат најмногу 30 поени за трите екстерни предмети. 

 
за интерниот предмет: 

o оценката од интерниот предмет кој се полага на државната матура, а кој е соодветен 
за студиската програма на која кандидатот конкурира, се множи со коефициент 1,2; 

o оценката од интерниот предмет кој се полага на државната матура, а кој е 
несоодветен за студиската програма на која кандидатот конкурира, се множи со 
коефициент 0,8. 

 
По оваа основа можат да се добијат најмногу 6 поени за соодветен, односно 4 поени за 
несоодветен интерен предмет. 

 
за проектната задача: 

o оценката добиена на проектната задача се множи со коефициент 0,8. По оваа основа 
можат да се добијат најмногу 4 поени. 

 

• за кандидатите кои полагале државна матура заклучно со учебната 2012/2013 
година бодирањето на успехот постигнат при полагањето на државната матура носи 
најмногу 40 поени и се врши на следниот начин: 

 
за двата екстерни предмета: 

o за кандидатите кои на државната матура полагале екстерен предмет кој е соодветен 
за студиската програма на која конкурираат, кон оценката од секој екстерен предмет се 
додава перцентилниот ранг на кандидатот за соодветниот предмет поделен со 20; 

o за кандидатите кои на државната матура полагале екстерен предмет кој е 
несоодветен за студиската програма на која конкурираат, поените за тој предмет се 
множат со фактор 0,5. 
 

По оваа основа можат да се добијат најмногу 20 поени за двата екстерни предмета. 
 

за двата интерни предмета: 
o оценките  од секој од интерните предмети кои се полагаат на државната матура, а кои 

се соодветни за студиската програма на која кандидатот конкурира, се множат со 
коефициент 1,6; 

o оценките од секој од интерните предмети кои се полагаат на државната матура, а кои се 
несоодветни за студиската програма на која кандидатот конкурира се множат со 
коефициент 1.  
 
Вака добиените производи се собираат. 
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По оваа основа можат да се добијат најмногу 16 поени за два соодветни, 13 поени за еден 
соодветен и еден несоодветен и 10 поени за два несоодветни предмета. 

 
за проектната задача: 

o оценката добиена на проектната задача се множи со коефициент 0,8. По оваа основа 
можат да се добијат најмногу 4 поени. 

 

• За кандидатите кои полагале училишна матура или завршен испит по завршено 
средно образование со четиригодишно траење, бодирањето на успехот постигнат при 
полагањето носи најмногу 20 поени и се врши на следниот начин: 

 
o оценките од предметите кои се полагаат на училишната матура, односно завршниот 

испит се множат со коефициент 1,6. Добиените производи се собираат. По оваа основа 
можат да се добијат најмногу 16 поени. 

o оценката добиена на проектната задача се множи со коефициент 0,8. По оваа основа 
можат да се добијат најмногу 4 поени. 

 

• За кандидатите кои средното образование го завршиле пред учебната 
2007/2008 година и не полагале државна матура, освен пресметувањето на бодовите од 
точка 5.а.1, се пресметуваат и најмногу 40 поени од предметите кои се значајни за 
студиската програма (дадени во Прилог 3 од Конкурсот) се дели со бројот на оценките 
(независно во колку години предметот се слушал во средното образование) и вака 
добиениот среден успех, за секој предмет одделно, се множи со 4. По оваа основа можат да 
се добијат најмногу 20 поени за еден предмет, односно вкупно 40 поени за двата 
предмета. 

 
 
 

04. РАНГИРАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ НА АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ   
 
 

Кандидатите може да освојат најмногу 100 поени, и тоа: успехот од средното 
образование учествува со 60%, а успехот постигнат на тестот за склоност за студирање 
архитектура учествува со 40%.   

 
Пресметка на поените од тестот за склоност за студирање архитектура: 

 
- Вреднувањето на успехот од тестот за склоност за студирање архитектура се врши со 

бодување од 0 до 40 поени. Проверката има елиминаторен карактер. Не се рангираат 
кандидатите што не добиле најмалку 15 поени. Кандидатите имаат право на увид во 
тестовите. 

 
 
 

05. РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ, ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊА И УМЕЕЊА И 
ЗАПИШУВАЊЕ 
 
 

 
  

Прв рок 
 
Втор рок  

 
Трет рок 
 

 
Пријавување на кандидатите 

 
30 и 31.8.2018 

 
13 и 14.9.2018 

 
25.9.2018 

 
Проверка на знаења и умеења 

 
1.9.2018 

 
17.9.2018 

 

Објавување прелиминарна ранг листа 
со резултати од проверка на знаењата и 
умеењата и успехот од средно 
образование 

 
5.9.2018 

 
20.9.2018 

 
 

Објавување решение за прием на 
кандидатите (конечна ранг листа) 

 
7.9.2018 

 
21.9.2018 

 

 
Запишување на кандидатите 

 
10.9.2018 

 
24.9.2018 

 
1.10.2018 
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06. ТЕСТИРАЊЕ НА СПОСОБНОСТА ЗА ВИЗУЕЛНА ПЕРЦЕПЦИЈА 
 

Тестот за утврдување на склоноста за студирање архитектура се состои од: 

 
- тестирање на способноста за аналитичко читање на архитектонскиот и геометрискиот 

простор; 
- тестирање на способноста за перцепција, рецепција и дистинкција на рамнински фигури и 

геометриски тела; 
- тестирање на способноста за графичко претставување на простор и на геометриски тела. 

 
 
 
07. РЕАЛИЗАЦИЈА НА ТЕСТИРАЊЕТО 
 
 

o Тестирањето се спроведува според термините дадени под точка 05, со почеток точно во 10:00  
часот во големата сала на Факултетот. Времетраењето на тестирањето е 90 минути. 
 

o При тестирањето кандидатите треба да имаат документи за утврдување на идентитетот (лична 
карта или пасош) и ливче со шифра на кандидатот. Во спротивно на кандидатите не им 
се дозволува тестирање. 
 

o Комисијата за спроведување на тестирањето врши идентификација на кандидатите и 
затворање на ковертите; 
 

o Кандидатот е должен да изработи дваесет задачи од следните типови:  
 

1. перцепција и одредување на дистинктивни геометриски фигури преку цртеж;  
2. исцртување на тридимензионален приказ на геометриско тело врз основа на 
зададени ортогонални проекции на телото и обратно; 
3. исцртување на делот кој недостасува од коцка со модуларни димензии; 
4. исцртување на зададен тридимензионален приказ на геометриско тело со 
зголемување или со менување на точката на гледање; 
5. делење на една геометриска фигура на повеќе исти делови и препознавање на 
составни делови на една геометриска слика. 

  
За секоја задача кандидатот добива одделен лист хартија (вкупно 20 листа А4 формат).  
Цртањето е исклучиво слободорачно. Кандидатот не смее да го оштети листот, да 
осенчува површини, да користи какви било помошни средства при цртањето, или да 
стави било каков знак врз тестот. Во спротивно ќе биде дисквалификуван при 
оценувањето. 

 
o Оценувањето се врши со поени, на следниот начин: секоја задача може да се оцени со 0, 1 и 2 

бода. На тестот можат да се стекнат вкупно 40 бода. Тестот има елиминаторен карактер. 
Ќе се рангираат кандидатите кои освоиле најмалку 15 поени. 

 
o Комисијата за спроведување на тестот не смее да помага на кандидатите. 

 
o За време на испитот не е дозволено излегување од просторијата. 

 
o Резултатите од тестирањето ќе бидат објавени на огласната табла на Факултетот, спрема 

термините дадени во Kонкурсот под број X.2. (Рокови за кандидатите кои се рангираат според 
успехот од средното образование и според проверката на знаења и умеења). 
 

 
 
08.         ПРАВА  И ОБВРСКИ НА КАНДИДАТИТЕ 

 
 

o Конкурсната комисија на огласната табла на факултетот ги објавува поените од средното 
образование (среден успех) и резултатите од тестот за склоност за студирање архитектура.  
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o Кандидатите имаат право на приговор до конкурсната комисија во рок од 24 часа 
од објавувањето на резултатите. Во спротивно се губи правото на приговор во 
натамошната постапка во поглед на објавените резултати. 
 

o По објавувањето на прелиминарната ранг листа на кандидатите за запишување 
од страна на конкурсната комисија, кандидатот има право на приговор во рок од 
24 часа. Приговорот се однесува само на технички пропусти-грешки направени 
при пресметувањето на поените. Овој приговор се упатува до Управата на 
факултетот. 
 

o Приговорот може да се поднесе електронски, но Конкурсната комисија ги 
разгледува само приговорите кои се поднесени во писмена форма и заверени 
преку Архивата на факултетот. 
 

o Решението на Управата на факултетот по приговорот е конечно. Одлуките по приговорот се 
објавуваат на огласната табла на факултетот. 
 

o Решението на Конкурсната комисија за прием на студенти (конечна ранг-листа) се објавува на 
огласната табла на Факултетот, спрема термините дадени под точка 05 од Информаторот 
(точка X.2. од Конкурсот). 

 
o Доколку во првиот уписен рок при рангирањето на крајот на листата на примените кандидати 

има повеќе кандидати со еднаков број бодови, но најмногу до 5 кандидати, факултетот ги 
запишува сите вакви кандидати. Ако, пак, бројот на ваквите кандидати е поголем од 5, тогаш 
ќе се изведе дополнителна селекција само за овие кандидати при што предност имаат 
кандидати-добитници на награди на државни и меѓународни натпревари во области значајни 
за факултетот. 

 

• Кандидатот е обврзан да се придржува на пропишаниот ред во просторијата во која се полага 
тестот за утврдување на склоноста за студирање архитектура. 

• Кандидатот кој заради недисциплина ќе биде отстранет од полагањето на тестот за 
утврдување на склоноста за студирање архитектура, го губи правото на полагање на тестот за 
проверка на компетенциите. 

• Кандидатот што е негативно оценет на тестот има право да го повтори тестирањето во вториот 
или третиот уписен рок (доколку ги има).  

 
 
 
09. ДРЖАВНА КВОТА 
     
     

Студентите во државната квота се запишуваат со плаќање надоместок за студирање, во 
износ од 200 евра годишно, во денарска противвредност, според средниот курс на Народна 
банка на РМ. Плаќањето на надоместокот се врши во две еднакви рати. 
 
Доколку  редовните студенти запишани во државната квота, без оправдани причини не ги 
исполнат условите за запишување во наредна учебна година, утврдени со Законот за високото 
образование и Статутот на Факултетот, ги поднесуваат трошоците за студирање во согласност 
со истиот Закон, односно продолжуваат да студираат со кофинансирање на студиите.  

 
 
 
10. ДОПОЛНИТЕЛНИ КВОТИ СПОРЕД ОДЛУКА НА ВЛАДАТА НА РМ  
 
 

➢ Припадниците на безбедносните сили и други категории на лица утврдени со 
Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република 
Македонија и членовите на нивните семејства, како и лицата утврдени со одредбата од чл. 23 
од истиот Закон (Сл. Весник на РМ бр. 2/02; 17/03; 30/04; и 66/07) во учебната 2018/2019 
година ќе се запишуваат надвор од државната квота, без плаќање партиципација, 
односно кофинансирање, под услови за запишување утврдени со Конкурсот, а нивниот 
број може да изнесува најмногу до 10% од вкупниот број студенти. Истите лица се ослободени 
и од плаќање административни такси на единиците на Универзитетот. 
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Правото од претходниот став кандидатите го остваруваат при пријавувањето, со документ од 
Министерството за одбрана или од Министерството за внатрешни работи. Дополнително 
доставување документ за кандидатите кои се запишуваат во прва година не се зема во 
предвид. 
 

➢ Високообразовната установа нема да наплатува партиципација за: 
- лица без родители до 26-годишна возраст, доколку се невработени; 
- лица од прв и втор степен на инвалидност; 
- воени инвалиди;  
- лица растени во домови за напуштени деца, до 26-годишна возраст, доколку се 

невработени. 
 

Овие кандидати се запишуваат надвор од квотата, најмногу до 10% од вкупниот број 
редовни студенти на соодветниот факултет утврден во Конкурсот. 
 
Средствата за партиципација на овие лица ќе се покриваат од Буџетот на РМ. 
 

➢ Број на квоти по студиски програми за студенти, чие родителско право го врши 
само еден родител, кои ќе плаќаат половина од износот на уписнина во рамки на 
државните квоти, односно во рамките на квотите со кофинансирање на студиите во учебната 
2018/2019 година: 
 

- 2 студенти за секоја студиска програма за која се определени повеќе од 40 места во 
државна квота и 2 студенти за секоја студиска програма за која се определени повеќе од 
40 места во квота за кофинансирање на студентите.  

 
Начинот на проверка на основните критериуми и запишување во квоти на студентите чие 
родителско право го врши само еден родител, како и посебните критериуми за остварување на 
ова право се врши согласно со Правилникот за начинот на проверка на основните критериуми 
и запишување во квоти на студентите чие родителско право го врши само еден родител, како и 
посебните критериумите за остварување на ова право (Службен весник на РМ бр.56/2017). 

 
➢ За обезбедување правична и соодветна застапеност на студентите припадници на 

заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија, на високообразовните 
установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, во учебната 2018/2019 година 
дополнително ќе се запишат студенти припадници на овие заедници, чиј број да не е 
повисок од 10% од вкупниот број студенти кои се запишуваат во прва година на ниво на 
факултет. Притоа, во рамките на овој процент, соодветно ќе бидат застапени припадниците на 
сите заедници, до процентот со кој соодветната заедница е застапена во вкупното население на 
Република Македонија.  

 
На високообразовните установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, каде 
постојат студиски програми кои се застапени и на Државниот универзитет во Тетово, 
припадниците на албанската заедница ќе се запишуваат само во редовните квоти.  

 
Процентот на студентите - припадници на овие заедници, заедно во државната и во 
дополнителната квота, треба да биде до процентот на застапеноста на соодветната заедница во 
вкупното население на Република Македонија.           

 
Дистрибуцијата на бројот на кандидатите - припадници на заедниците кои не се мнозинство 
во Република Македонија, по студиски програми, ја вршат факултетите според прегледите 
согласно Упатството од УКИМ, од објавената единствена ранг-листа на кандидатите. 

 
Бројот на припадниците на заедниците опфатени во категоријата „други“ ќе се утврдува 
кумулативно од сите други заедници, според вкупниот број поени, односно предимство ќе 
имаат кандидатите со највисок број поени.  

 
При пријавувањето на кандидатите, посебна изјава за припадноста на кандидатите на 
заедниците во РМ поднесуваат само кандидатите во чии свидетелства, односно диплома не е 
внесена припадноста. 

 
Прегледот за дистрибуцијата на бројот на кандидатите согласно Упатството, член 12 став 1, е 
утврден според Извештајот за учеството на другите заедници кои не се мнозинство во РМ, во 
вкупното население во РМ од пописот во 2002 година даден во следнава табела: 
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Национална 
припадност 
 

 
 
 

број 

 
 
 

%   учество 

% учество во 
допол. 

квота со 
Албанци 

% учество 
во допол. 
квота без 
Албанци 

Македонци  1.297.981 64,17   
Албанци    509.083 25,17 70,25  
Турци 77.959 3,85 10,76 36,18 
Роми 53.879 2,66 7,44 25,00 
Срби 35.939 1,78 4,96 16,68 
Бошњаци 17.018 0,84 2,35 7,90 
Власи    9 695 0,48 1,34 4,50 
Други 20.993 1,05 2,90 9,74 
     
В к у п н о 2.022.547 100 100 100 

 
 

Колоната 4 се применува за утврдување број на кандидати надвор од квота по основа 
националност на факултетите каде право на упис надвор од квота имаат и кандидати од 
албанска националност. 

 
Колоната 5 се применува за утврдување број на кандидати надвор од квота по основа 
националност на факултетите каде право на упис надвор од квота немаат кандидати од 
албанска националност. 

 
Согласно Извештајот, бројот на студентите припадници на заедниците кои не се мнозинство 
во Република Македонија (вкупно 12), е дистрибуиран на следниот начин:  

 
 

  
 
 
11. СТУДЕНТИ СО КОФИНАНСИРАЊЕ НА СТУДИИТЕ 
 
 

Кандидатот што го положил тестот за проверка на компетенциите и поднел изјава дека се 
согласува во текот на целокупното студирање да ги кофинансира студиите, има право да биде 
рангиран, во согласност со наведената квота за запишување во оваа категорија. Изјавата за 
согласност за студирање со кофинансирање се поднесува во електронската 
пријава. 
 
Ранг листата се објавува на огласната табла на Факултетот. 
 
Надоместок за студирање на категоријата студенти со кофинансирање на студиите 
изнесува 400 евра годишно, во денарска противвредност, според средниот курс на Народна 
банка на РМ.  
 
Листата на примените кандидати од оваа категорија ја утврдува Конкурсната комисија врз 
основа на ранг листата и поднесените изјави за согласност за запишување во оваа категорија.  
 
Студентите од оваа категорија при запишувањето склучуваат договор со Факултетот за 
меѓусебните права и обврски во остварувањето на наставно-образовниот процес. 

 
 
 
 
 
 
 

        Турци             4 
Роми               3 
Срби                2 
Бошњаци       1 
Власи              1 
Други              1 
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12. КАНДИДАТИ СО ЗАВРШНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО СТРАНСТВО 
 
 

Странските државјани се запишуваат надвор од квотите утврдени во Конкурсот, а нивниот 
број може да изнесува најмногу до 20%од вкупниот број редовни студенти (во државната 
квота и со кофинансирање). 
 
Странски државјани кои се пријавуваат за студирање на Архитектонскиот факултет го 
полагаат тестот за утврдување на склоноста за студирање архитектура. При пријавувањето 
поднесуваат нострифицирани свидетелства за сите класови од средно образование, 
свидетелство за завршено средно образование, заверен превод на извод од матичната книга на 
родените, сертификат за успешно положен тест по македонски јазик издаден од Центарот за 
тестирање и сертифицирање на македонскиот јазик како странски / втор јазик (ЦЕТИС МАК) 
при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ и уверение за здравствената состојба (издадено 
од ЗУ Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје). 
Школарината изнесува 2000 евра за секоја учебна година. 
 
Странските државјани го задржуваат истиот статус до дипломирањето. 

 
*  *  * 

 
Кандидатите чии родители се наши иселеници и кандидатите државјани на РМ, 
кои целокупното образование го завршиле во странство, се запишуваат надвор од 
квотата, со кофинансирање на студиите, но најмногу до 10% од државната квота. 

  
Селекцијата на овие кандидати се врши со тестот за утврдување на склоноста за студирање 
архитектура. 
 
Надоместокот за студирање на оваа категорија студенти, изнесува 400 евра годишно, во 
денарска противвредност, според средниот курс на Народна банка на РМ за една учебна 
година (како за кандидатите од глава V од Конкурсот). 
 
Овие кандидати  со пријавата, поднесуваат нострифицирано свидетелство за завршено средно 
образование, како и нострифицирани свидетелства за сите класови од средното образование 
завршени во странство. 
 

*  *  * 
 
Кандидатите државјани на РМ кои дел од средното образование завршиле во 
странство се запишуваат под истите услови и критериуми како и кандидатите со завршено 
средно образование во Република Македонија, со тоа што, покрај другите документи, 
поднесуваат и нострифицирани свидетелства за делот од средното образование 
завршено во странство со еквиваленции на добиените оцени. 
 
Начинот на пресметување на успехот од свидетелствата стекнати во странство го утврдува 
конкурсната комисија на Факултетот. 

 
*  *  * 

 
Кандидатите, државјани на РМ со завршена меѓународна матура се запишуваат под 
истите услови и критериуми како и кандидатите со завршено средно образование во Р. 
Македонија. За овие кандидати бодовите од вкупниот успех од средното образование се 
добиваат согласно точката 5.а.1 од Конкурсот. Бодирањето на успехот постигнат на 
меѓународната матура се врши на следниот начин: секоја оценка од шесте екстерни предмети 
кои се полагаат на меѓународната матура се множи со коефициент 1,2. Вака добиените поени 
се собираат. По оваа основа можат да се добијат најмногу 36 поени. Оценката добиена на 
матурската тема се множи со коефициент 0,8. По оваа основа можат да се добијат најмногу 4 
поени. Вкупниот успех од меѓународната матура може да донесе најмногу 40 поени. 
 
Кандидатите кои завршиле средно образование во приватните средни училишта 
во Р. Македонија каде што се полага државна матура се запишуваат под истите услови 
и критериуми како и кандидатите со завршено средно образование во Република Македонија, 
согласно точката 5.а.1 од Конкурсот. 
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Кандидатите кои завршиле средно образование во приватните средни училишта 
во Р. Македонија каде што не се полага државна матура се запишуваат надвор од 
квотата, со кофинансирање на студиите, но најмногу до 10% од државната квота. 

 
 Сите кандидати од глава VII, точка „а“ и точка „б.1“ од Конкурсот, се пријавуваат 

во Ректоратот на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, во роковите 
утврдени со Конкурсот. Кандидатите од глава VII точка „б.2“ и глава VIII од 
Конкурсот се пријавуваат на соодветниот факултет. 

  
 
 
13.         ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГОДИНА 
 
 

1. Документи за пријавување  
  

При  пријавувањето за запишување на Факултетот, кандидатите ги поднесуваат следниве 
документи: 
 
- пријава за запишување (Образец А1); 
- електронска пријава (од iKnow-системот); 
- оригинални свидетелства од сите класови; 
- документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно  

образование); 
- извод од матичната книга на родените; 
- доказ за државјанство на РМ (уверение или решение); 
- потврда за уплатени 500 денари за тестот за проверка на 

компетенциите/тестирање на способноста за визуелна перцепција.  
 

Кандидатите кои конкурираат согласно со Правилникот  за начинот на проверка 
на основните критериуми и запишување во квоти на студентите чие родителско 
право го врши само еден родител, како и посебните критериуми за остварување 
на ова право, ги поднесуваат и документите наведени во член 4 и 5 од истиот 
Правилник. 
 
За материјалните можности: 

 
- потврди за остварена плата на вработените членови на семејството за месец 

јуни од тековната година или доколку за овој месец не е исплатена плата, да се 
достави потврда за последната исплатена плата; 

- за корисници на социјална помош се доставува последно решение/потврда од 
центарот за социјални работи; 

- за пензионираните членови на семејството се доставува документ за висина на 
пензија и 

- пресуда од надлежен суд со утврдена законска издршка за кандидат и истата се 
смета како месечен приход. 

 
За посебните критериуми: 

 
- уверение за државјанство на РМ; 
- извод од матичната книга на родените за кандидатот; 
- за родител на кој му е одземено родителското право-решение од надл. суд; 
- за починат родител – извод од матична книга на умрените. 

 
Средствата се уплаќаат на сметката на Архитектонскиот факултет: 
 

Цел на дознака: Тест за утврдување на склоноста за студирање архитектура; 
Назив на примачот: Архитектонски факултет – Скопје; 
Сметка на буџетски корисник: 160010420078812; 
Приходна шифра: 723012 и Програма: 41-2 
Банка на примачот: Народна Банка на РМ,  
Сметка: 100000000063095 

 
При пријавувањето кандидатите од заедниците на РМ поднесуваат изјава за припадноста.  
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Забелешка: Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, пожелно е 
кандидатите претходно да направат преписи од документите за свои потреби. 

 
 

2. Документи за запишување во прва година 2018/2019 
 

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат: 
 

o индекс и студентска легитимација (ги обезбедува УКИМ, а се подигаат од студентската 
служба при запишувањето) и пријавни листови (кандидатите сами ги набавуваат од 

универзитетската скриптарница); 
o три фотографии (2 – 3,5 х 4,5 и 1 – 2 х 3)  

 
потврди за извршени уплати: 
 

o потврда за уплатени 750 денари (за фонд за информативни, информатички, културни 
и спортски активности на студентите на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во 
Скопје);  
 
Цел на дознака: ИКСА на УКИМ, уплата по Конкурс за Архитектонски факултет; 
Назив на примачот: Универзитет “Св.Кирил и Методиј”, Скопје; 
Банка на примачот: Народна Банка на РМ; 
Сметка: 100000000063095; 
Сметка на буџетски корисник - единка корисник: 1600103689-788-18;  
Приходна шифра и програма (повикување на број): 723012 – 41; 
 

o потврда за уплатени 600 денари: 
 
Цел на дознака: покривање материјални трошоци;  
Назив на примачот: Буџет на РМ Архитектонски факултет – Скопје; 
Банка на примачот: Народна Банка на РМ; 
Сметка: 100000000063095; 
Сметка на буџетски корисник - единка корисник 1600104200-788-12;   
Приходна шифра и програма: 723019 - 41 – 2;  
 

o Студенти во државна квота - потврда за уплатени денари во противвредност на 100 
евра 
 
(за прв семестар) 
Цел на дознака: партиципација; 
Назив на примачот: Буџет на РМ Архитектонски факултет – Скопје; 
Банка на примачот: Народна Банка на РМ; 
Сметка: 100000000063095; 
Сметка на буџетски корисник - единка корисник 1600104200-788-12; 
Приходна шифра и програма: 723012-41-2; 

 
o Студенти со кофинансирање - потврда за уплатени денари во противвредност на 

200 евра 
 
(за прв семестар) 

 Цел на дознака: запишување со кофинансирање;                          
Назив на примачот:    Буџет на РМ, Архитектонски факултет – Скопје; 
Банка на примачот: Народна Банка на РМ; 
Сметка: 100000000063095; 
Сметка на буџетски корисник - единка корисник 1600104200-788-12; 
Приходна шифра и програма:  723012-41-2; 

  
Документите за запишување, примените кандидати ЛИЧНО ги поднесуваат, 
заради потпишување на договорите и изјавите. 
 
Пополнети примероци од горенаведените обрасци има на огласната табла на студентската 
служба на Архитектонскиот факултет.  
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14.       СТИМУЛАТИВНИ МЕРКИ ЗА СТУДЕНТИТЕ КОИ ПОКАЖУВААТ ПОСЕБЕН 
УСПЕХ ВО СТУДИРАЊЕТО НА АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 

  
 
 Факултетот посебно го одбележува успехот на студентите во секоја студиска година кои 

постигнале највисок просек на студии и стекнале услов за запишување на наредната студиска 
година, со доделување на награди. 

 
Наградите се доделуваат на 11 декември, денот на студентите на Универзитетот “Св. Кирил и 
Методиј” во Скопје. 

 
 
 
 

КОНКУРСНА КОМИСИЈА НА АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ, 
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ 


