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КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС 

СТУДИИ ВО УЧЕБНАТА 2014/15 ГОДИНА 
 

СЛОБОДНИ МЕСТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРЕТ УПИСЕН РОК - 2014/15 
 

Во третиот уписен рок на УКИМ-Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер-Скопје 
кандидатите можат да конкурираат за следните слободни места: 

Студиска програма Државна 
квота 

(€200) 

Кофинансирање 
(€400) 

Вонредни 
(€400) 

Проект 
30/35 
(€200) 

Инженерство на мебел и дрво 5 20 4 2 

Дизајн на мебел и ентериер – – – – 
 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА КОНКУРСОТ 
 

1. Пријава за запишување со 50 денари административна такса   
2. Оригинални свидетелства од сите класови  
3. Документ за положена државна матура (Свидетелство за завршено средно образование-

ДИПЛОМА)  
4. Извод од матичната книга на родените  
5. Доказ за државјанство на РМ (уверение или решение)  
6. Интерен пријавен лист 
7. Потврда за уплатени 300 денари на жиро сметката на Факултетот за дизајн и технологии на 

мебел и ентериер-Скопје 
Уплатата се врши на образец ПП 50 и треба да ги содржи следните податоци: 

Цел на дознака: Обработка на податоци за пријавување на конкурс 
Назив на примачот: Буџет на РМ,  ФДТМЕ–Скопје 
Банка на примачот: НБРМ 
Сметка: 100 0000000630 95  
Износ: 300 ден. 
Сметка на буџетски корисник: 1600161654  788  11 
Приходна шифра: 723019  41 

 
НАПОМЕНА: Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, пожелно е пред пријавувањето, 
кандидатите да направат преписи од документите за свои потреби (заверени фотокопии).  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ 
  
ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВУВАЊЕ НА www.upisi.ukim.mk: 13-16 септември 2014 г. 
ПРИЈАВУВАЊЕ СО ПОДНЕСУВАЊЕ ДОКУМЕНТИ: 16 септември (вторник) 2014 г. 
ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕХОТ ВО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ: 17 септември (среда) 
2014 г. 
ОБЈАВУВАЊЕ РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ на кандидатите: 19 септември (петок) 2014 г. 
ЗАПИШУВАЊЕ на примените кандидати: 22 септември (понеделник) 2014 г. 
  
НАПОМЕНИ: Уписот на новите студенти на Факултетот се врши врз основа на успехот од средното образование. 
Не е предвидена претходна проверка на компетенциите, ниту дополнително тестирање на 
кандидатите за упис.  
По објавувањето на поените од средното образование, кандидатот има право на приговор од технички карактер 
до Конкурсната комисија (преку архивата на факултетот), во рок од 24 часа од објавувањето на резултатите. Во 
спротивно го губи правото на приговор во натамошната постапка во поглед на објавените резултатите.  
 
 
 
13.09.2014 Претседател на 
 конкурсна комисија-ФДТМЕ, 

Проф. д-р Владимир Кољозов 


