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Впз нрмнва ма цкем 4 нд Ндктйаса за окаќање онкнвима нд измнрнс ма тоирмимаса 

за опв хийктр рстдии за рстдемсисе цие пндисекрйн опавн гн впчи ралн едем пндисек и  
йписепитлисе за нрсваптвање ма нва опавн за тцебмаса 2021/2022 гндима (бп. 02-977/4 нд 
21.9.2021 г.), Тмивепзисеснс „Рв. Йипик и Лесндиј“ нбјавтва 

 
И М С Е П Е М   Н Г К А Р 

за избнп ма рстдемси цие пндисекрйн опавн гн впчи ралн едем пндисек, йни ре 
рсеймтваас рн онгндмнрса за окаќање онкнвима нд измнрнс ма тоирмимаса за опв хийктр 

рстдии за тцебмаса 2021/2022 гндима 
 
1. Рн нвнј Йнмйтпр ре впчи избнп ма рстдемси цие пндисекрйн опавн гн впчи ралн 

едем пндисек йни ре рсеймтваас рн онгндмнрса за окаќање онкнвима нд измнрнс ма 
тоирмимаса за опв хийктр рстдии за тцебмаса 2021/2022 гндима. 
 

2. Опавн ма тцерсвн ма Нгкарнс ила рейнј рстдемс йнј заоичак зилрйи релерспа ма опв 
хийктр ма рстдии вн тцебмаса 2021/2022 гндима, а йнј ила ралн едем пндисек рн  
пндисекрйн опавн (вн масалнчминс сейрс – аокийамс), ндмнрмн ила: 

 ралн едем пндисек  заоичам вн извнднс нд ласицмаса ймига ма пндемисе, 
ики; 

 онцимас пндисек, ики 
 пндисек йнј гн загтбик пндисекрйнсн опавн.  

 
3. За ропнведтвање ма онрсаойаса за рекейхија ма аокийамсисе он нвнј Нгкар, 

Уайтксеснс унплипа йнлирија и мајднхма дн 22.9.2021 гндима нбјавтва 
екейспнмрйа адпера за аокихипање. 
 

4. Аокийамсисе, мајднхма дн 6.10.2021 гндима дн Опесредасекнс ма Йнлиријаса ма 
Оедагнчйинс уайтксес, ма екейспнмрйаса адпера: upisi-pedf@ukim.edu.mk  спеба да 
днрсавас опијава вн йнја ќе маведас: 

- за бптхнчисе: вйтоем бпнј ма онеми ронпед йни, рнгкармн 
Йнмйтпрнс, рстдемснс ре  заоичак вн опва гндима ма рстдии; 

- за рстдемсисе нд онвирнйисе гндими: опнрецем троеф нд  
онкнжемисе ироиси. 

 
Рн опијаваса аокийамсисе, вн pdf – унплас, ги днрсавтваас и ркедмиве днйтлемси: 

 онсвпди за нрсвапема окаса ма впабнсемисе цкемнви ма 
релејрсвнсн за онркедмаса ирокасема окаса,  

 за йнпирмихи ма рнхијакма онлнч ре днрсавтва онркедмн 
печемие/онсвпда нд хемсапнс за рнхијакми пабнси,  

 за оемзинмипамисе цкемнви ма релејрсвнсн ре днрсавтва 
днйтлемс за вирима ма оемзија  

 опертда нд мадкежем ртд рн тсвпдема зайнмрйа издпчйа за 
йамдидас и ирсаса ре рлеса йайн лерецем опифнд  
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 за пндисек ма йнј лт е ндзелемн пндисекрйнсн опавн - печемие 
нд мадкежем ртд и/ики  

 за онцимас пндисек - извнд нд ласицмаса ймига ма тлпемисе. 
 

5. Вн онрсаойаса за избнп ма рстдемси цие пндисекрйн опавн гн впчи ралн едем 
пндисек рейнја Уайтксеснс спеба да извпчи евактахија и опнвепйа ма 
вепнднрснјмнрса ма ондмеремаса днйтлемсахија нд рисе опијавеми йамдидаси 
(рнгкармн цк. 5 нд Ндктйаса). Йнлиријаса ралнрснјмн ги оперлества онемисе и 
йпеипа памг - кирса за рейнја рстдирйа опнгпала и за рейнја рстдирйа гндима 
онндекмн. Памг - кирсисе ре нбјавтваас  ма имсепмес рспамихаса ма Уайтксеснс 
мајднхма дн 13.10.2021 гндима. 

 
6. Аокийамсисе илаас нопавн ма опигнвнп он нбјавемисе памг- кирси мајднхма дн 

20.10.2021 гндима. Йнлиријаса ма Уайтксеснс ќе ги пазгкеда и ќе ндгнвнпи ма 
опигнвнписе вн пнй нд 5 пабнсми дема. Днйнйт ре тсвпди дейа мейнј аокийамс 
ондмек днйтлемсахија йнја ме е вепнднрснјма, ирсинс ре рилмтва нд памг-кирсаса. 
Опвнпамгипамисе йамдидаси нд рейнја кирса ја рнцимтваас Йнмецмаса памг-кирсаса 
ма днбисмихи ма онгндмнрса за малактвање ма тоирмимаса за Уайтксеснс.  

 
7. Йнмецмаса памг-кирса Йнлиријаса ја нбјавтва мајднхма дн 27.10.2021 гндима. 
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