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Уплатница (Образец ПП50)
‐ за уплатени 100 EUR (6.150 ден.), со цел на дознака ‐ Прва рата од
надоместокот за студирање, на сметката на Факултетот за дизајн и технологии
на мебел и ентериер (за студенти кои се запишани во државна квота и студенти од
програмата ПРОЕКТ 45)
‐ за уплатени 200 EUR (12.300 ден.), со цел на дознака ‐ Прва рата од
надоместокот за студирање, на сметката на Факултетот за дизајн и технологии
на мебел и ентериер (за студенти кои се запишани во квота со кофинансирање на
студирање и за вонредните студенти)
Уплатата се врши на образец ПП 50 и ги содржи следните податоци:
Цел на дознака: Надомест за студирање ‐ I рата
Назив на примачот: Буџет на РМ, ФДТМЕ ‐ Скопје
Банка на примачот: НБРМ
Жиро сметка: 100000000063095
Износ: 6.150/12.300 ден.
Сметка на буџетски корисник: 1600161654–788–11
Приходна шифра и програма: 723012 41
Уплатница (Образец ПП50)
‐ за уплатени средства за активности и услуги на студентите (испитни тетратки,
потврди, библиотечен фонд, користење интернет и компјутерска училница,
солидарна одговорност за штети и останати дополнителни трошоци), во износ од
1.500 ден.
Уплатата се врши на образец ПП 50 и ги содржи следните податоци:
Цел на дознака: Надомест за услуги за студирање
Назив на примачот: Буџет на РМ, ФДТМЕ ‐ Скопје
Банка на примачот: НБРМ
Жиро сметка: 100000000063095
Износ: 1.500 ден.
Сметка на буџетски корисник: 1600161654–788–11
Приходна шифра и програма: 723019 41
Уплатница (Образец ПП50)
‐ за уплатени средства за презапишување на неположени предмети од претходниот
зимски (први) семестар во износ од:
‐ 205 денари за секој кредит над квотата од 30 кредити ‐ за студенти што студираат
во државна квота, студенти од квотата „Проект‐45“;
‐ 410 денари за секој кредит над квотата од 30 кредити ‐ за студенти што студираат
во квота со кофинансирање, вонредни студенти.
Уплатата се врши на образец ПП 50 и ги содржи следните податоци:
Цел на дознака: Надомест за неположени испити
Назив на примачот: Буџет на РМ, ФДТМЕ ‐ Скопје
Банка на примачот: НБРМ
Жиро сметка: 100000000063095
Износ: (205/410 ден.) Х (бр. на кредити над квотата од 30)
Сметка на буџетски корисник: 1600161654–788–11
Приходна шифра и програма: 723013 41

8.

Уплатница (Образец ПП50) ‐ Потврда за уплатени 750 денари ‐ за информативни,
информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот "Св.
Кирил и Методиј" во Скопје, со назнака ИКСА на УКИМ‐ФДТМЕ‐Скопје, на жиросметка
100000000063095, депонент ‐ НБРМ, со сметка на буџетски корисник 1600103689 788
18, повикување на број 723012, програма 41.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ДОКУМЕНТИТЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВАТ ВО ПРЕДВИДЕНИТЕ ТЕРМИНИ. ПО
ТИЕ ТЕРМИНИ МОЖАТ ДА СЕ ДОСТАВУВААТ САМО ДОПОЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ КОИ ШТО
НЕДОСТАСУВААТ.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Според Одлука бр.0202‐324/1‐VII ‐6 од 27.10.2011 година:
‐ ЗАПИШУВАЊЕТО БЕЗ КАЗНА ЌЕ СЕ ВРШИ ДО 11.10.2019 ГОДИНА.
‐ ЗАПИШУВАЊЕТО НА СЕМЕСТАРОТ ОД 12.10.2019 ДО 27.10.2019 ГОДИНА ЌЕ СЕ ВРШИ
СО НАДОМЕСТ ОД 500 ДЕНАРИ.
‐ ЗАПИШУВАЊЕТО НА СЕМЕСТАРОТ ПОСЛЕ 27.10.2019 ГОДИНА ЌЕ СЕ ВРШИ СО
НАДОМЕСТ ОД 2000 ДЕНАРИ.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
25.09.2019 г.

ФАКУЛТЕТ ЗА ДИЗАЈН И
ТЕХНОЛОГИИ НА МЕБЕЛ
И ЕНТЕРИЕР ‐ СКОПЈЕ

Примери за пресметка на износот за уплата на надомест за презапишување на неположени предмети:
Пример 1:
Студентот ги има положено сите предмети од првиот семестар. Може да ги запише сите предмети од третиот
семестар и плаќа надомест за школарина, без дополнителен надомест за презапишани предмети.
Пример 2:
Студентот има положено четири предмети од првиот семестар. При запишување на третиот семестар го
запишува неположениот предмет од првиот семестар (6 кредити) и предметите од третиот семестар (30
кредити), што вкупно претставува 36 кредити. Потребно е да се плати школарината (100/200 евра) и надомест
за презапишување на предмет во износ од 6 кредити помножено со 205 денари (за студенти во државна квота)
‐ 1.230 денари, односно 6 кредити помножено со 410 денари (за студенти во квота со кофинансирање и
вонредни студенти) ‐ 2.460 денари.
Пример 3:
Студентот има положено три предмети од првиот семестар. При запишување на третиот семестар ги запишува
неположените два предмети од првиот семестар (12 кредити) и четири предмети од третиот семестар (24
кредити), што вкупно претставува 36 кредити. Потребно е да се плати школарината (100/200 евра) и надомест
за презапишување на предмет во износ од 6 кредити помножено со 205 денари (за студенти во државна квота)
‐ 1.230 денари, односно 6 кредити помножено со 410 денари (за студенти во квота со кофинансирање и
вонредни студенти) ‐ 2.460 денари.

