
Назив на универзитетот

Назив на факултетот или високата стручна школа

Отсек

Насока (смер)

Степен на студии (да се заокружи соодветната шифра)
Стручни студии 1

Академски универзитетски студии 2

Интегрирани студии 3

Улица и број Телефон

Населено место

Општина

останати 6 броја од ЕМБГ

    

 

при повторно запишување на иста 
студиска година .......................................

(74)9    не ..........................

(80)

(82)

(86)

(89)

2

4

кофинансирање ..........................…........... (90)

10 Начин на студирање    вонреден  ……..……. 2 (75)

1партиципација (државна квота)..............

(78)
    постигнат успех

    струка

3

  Државјанство (70)
7 Припадност кон етничка заедница (наведи) (72)

VI

2

8 I II III IV V (73)

12 Дали при запишувањето студентот плаќа2):

(64)
    општина

    назив на државата (67)

3   Пол

5
Место на 
постојано 
живеење

    населено место

4
Место на 
раѓање

    населено место (55)
    општина

    назив на државата (58)

11

Претходна 
школска 

подготовка и 
каде ја 

завршил1)

    назив на завршената школа

6

(48)

(49)  машки …….. 1   женски ……..  2

ЕМБГ
ден месец

1   Презиме, име на еден од родителите и име

2
година

                ПРИЈАВЕН ЛИСТ (6)

(14)

(17)
Реден број на единицата во 

состав

(20)

(23)

(25)

Број на деловниот субјект 
од единствената Евиденција на 

деловни субјекти

Образец ВОИ. 20

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ (ПРВ ЦИКЛУС) НА ФАКУЛТЕТИТЕ И 
ВИСОКИТЕ СТРУЧНИ ШКОЛИ  ВО 2021/2022 ГОДИНА

...................…..…......

............................................…..…........
Локација на школата:

.................................................…..…............

(31)

Година на студии која ја запишувате 
(да се заокружи соодветниот број)
Дали повторно се запишувате на оваа година на 
студии

редовен ……..……  1

1да ................…….

не плаќа ....................................................

наставен јазик на кој е завршена 
школата
година на завршување на школата
назив на државата во која е завршена 
школата

Република Северна Македонија
Државен завод за статистика

Член 26 од Законот за државната статистика („Службен весник на РМ" бр. 
54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 27/16, 83/18 и 220/18 и „Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр.31/20) и Програмата за 
статистички истражувања за периодот 2018-2022 година („Службен весник на 

Република Македонија" бр.22/18, 224/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.18/20 и 300/20).

Податоците што се прибираат со овој образец претставуваат доверливи податоци, заштитени со 
Законот за државната статистика и ќе се користат исклучиво за статистички цели



Вработен Вработен
Работодавец Работодавец

Вработен за сопствена сметка Вработен за сопствена сметка

Неплатен семеен работник

Невработено лице Невработено лице

Пензионер Пензионер

Друго Друго

Основно образование  Основно образование  

Средна школска подготовка  Средна школска подготовка  

Виша школска подготовка Виша школска подготовка

Висока школска подготовка Висока школска подготовка

Магистер на науки Магистер на науки

Доктор на науки Доктор на науки

Друго Друго

Непознато Непознато

За точно пополнетиот прашалник
Прашалникот го пополнил и целосно дадените одговори

и одговара за точноста на податоците одговара
на прашањата од 1 до 17

Во ден 2021 год. (Полн потпис на одговорното лице)
(М.П.)

Потребно време за пополнување на извештајот  мин.

Доколку износот е предвиден во странска валута, тој треба да се прикаже во денарска противвредност на денот на уплаќањето. Обрнуваме 
посебно внимание износите да се прикажат за цела академска година.

2) На прашањето под реден број 12 се одговара со заокружување на еден од наведените модалитети од 1 до 4 и тоа: на модалитетот „партиципација“ 
одговараат редовните студенти запишани во државната квота во согласност со условите во конкурсот за запишување на студентите. На модалитетот
„кофинансирање“ одговараат редовните студенти кои се запишуваат со кофинансирање (вон државната квота), вонредните студенти и студентите на
приватните универзитети и факултети. На модалитетот „повторно запишување во иста академска година“ одговараат студентите кои повторно (по
втор, трет пат итн. ја запишуваат истата  година (прва, втора итн.). Студентите кои не плаќаат заокружуваат шифра 4 „не плаќа“.

3) На прашањето 13 треба да се запише износот на средствата што ги плаќа студентот при запишувањето на академска година и тоа во денари и за
цела учебна година, а не се запишуваат рати. 

(111) (112

1) На прашањето број 11 одговараат само студенти кои запишуваат прва година по првпат. Останатите студенти не одговараат на ова прашање.

9

Неплатен семеен работник

(109) (110

17

Степен на школска подготовка (да се заокружи покрај еден од дадените одговори)

Татко Мајка

1

9

1

2 2

5 5

6 6

3 3

4 4

7 7

2 2
16

Општествено-економска положба во занимањето на родителот-издржувателот, односно студентот 
(да се заокружи само еден број покрај запишаниот одговор)

Родител - издржувател Студент
1 1

5 5

9 9

6 6

3 3

4 4

15 Занимање
на родителот (издржувателот) (104
на студентот (108

14 (100

13
(96)

Висина на партиципација, кофинансирање или за 
повторно запишување на иста студиска година  
(износ во денари за цела година)3)

Која учебна година за првпат сте се запишале на овој 
вид школа (во I семестар)
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