








 

Врз основа на објавениот интерен оглас за стекнување со погодност за плаќање 

половина од износот на уписнината за прв циклус студии за учебната 2022/2023 година 

(Одлука бр. 02-551/5 од 19.4.2022 г. на Ректорската управа на УКИМ), поднесувам   

 

П Р И Ј А В А 
за стекнување погодност за плаќање половина од износот на уписнината  

за прв циклус студии за учебната 2022/2023 година 
 

 

Јас, _________________________________________________________, студент на Факултетот за 

шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“,  со запишан зимски семестар 

во учебната 2022/2023 година, со вкупен број поени ___________ со кои се запишав на факултетот 

(за студентите кои во учебната 2022/2023 година се запишале за прв пат), односно со среден успех 

__________ од досега положените испити, се пријавувам за стекнување со погодност за плаќање 

на половина од износот на уписнината за прв циклус студии за учебната 2022/2023 година по 

основ на вршење родителско право само на еден родител. Родителското право го остварува само 

еден родител поради _________________________________________________________________ . 

 

Со пријавата, во ПДФ-формат, ги доставувам следниве документи (заокружи или зацрни со 

„bold“) на адресата на е-пошта bojan.simovski@sf.ukim.mk: 

 потврда за запишан зимски семестар во учебната 2022/2023 година, 

 потврда за вкупен број поени при запишувањето, 

 потврда за среден успех од положени предмети, 

 потврди за остварена плата на вработените членови на семејството 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, 

 пресуда од надлежен суд со утврдена законска издршка за кандидат и 

истата се смета како месечен приход,  

 за родител на кој му е одземено родителското право – решение од 

надлежен суд и/или  

 за починат родител – извод од матичната книга на умрените. 

 

 

  ПОДНОСИТЕЛ, 

(име, презиме и своерачен потпис) 

mailto:bojan.simovski@sf.ukim.mk

	одлука еднородителски
	конкурс за еднородителски
	prijava_ednoroditelski_2022_2023

