ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ
ВО ПРВА ГОДИНА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ДИЗАЈН НА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР НА
ФАКУЛТЕТОТ ЗА ДИЗАЈН И
ТЕХНОЛОГИИ НА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР - СКОПЈЕ, ВО УЧЕБНАТА 2021/22 ГОДИНА
ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ ВО ПРВ РОК НА
10 И 13.09.2021 ГОДИНА (ПЕТОК И ПОНЕДЕЛНИК)
1. Индекс и студентска легитимација (се набавуваат од книжарница) – начинот на
пополнување на индексот и студентската легитимација се дадени подолу во прилог.
Напомена: Сите документи се пополнуваат исклучиво со сино пенкало.
2. Две фотографии (3,5×4,5 cm) и една фотографија (2×3 cm):
− едната фотографија со димензии 3,5×4,5 cm ќе ја залепите во индексот на местото
означено за фотографија; втората фотографија со димензии 3,5×4,5 cm ја давате во
прилог на документите (не се лепи);
− малата фотографија со димензии 2×3cm ќе ја залепите на студентската легитимација
3. Образец за запишување семестар и Статистички лист (се набавуваат од книжарница).
Начинот на пополнување на образецот за запишување е даден подолу во прилог.
Предметите кои ќе ги запишете во образецот се идентични со предметите кои ги
запишувате во индексот.
4. Договор за студирање на ФДТМЕ во 3 примероци (го добивате на вашата e-mail адреса).
Договорот за студирање ќе го испечатите во 3 (три) примероци и истите ќе ги пополните со
Вашите податоци. Договорите ќе ги потпишете со цело име и презиме.
5. Потврда за уплатени:
6.150ден. - редовни студенти примени во државна квота
12.300ден. - кандидати примени во квота со кофинансирање и вонредни студенти
Уплатата на втората рата на надоместокот ќе се изврши при запишувањето на летниот
семестар, во јануари 2022.
Уплатата се врши на образец ПП 50 и треба да ги содржи следните податоци:
Цел на дознака: Надомест за студирање - прва рата
Назив на примачот: Буџет на РМ, ФДТМЕ-Скопје
Банка на примачот: НБРМ
Сметка: 100 0000000630 95
Износ: 6.150 /12.300 ден.
Сметка на буџетски корисник: 1600161654 788 11
Приходна шифра: 723012 41

Пример уплатница за надомест за студирање:

6. 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 жиро-сметка 100000000063095, депонент - НБРМ, со
сметка на буџетски корисник 1600103689 788 18, приходна шифра 723012, програма 41.
Пример уплатница за ИКСА на УКИМ-ФДТМЕ Скопје:

7. Потврда за уплатени 1.500 денари за активности и услуги на студентите (информативен
пакет, испитни тетратки, потврди и уверенија, библиотечен и книжен фонд, користење
интернет и компјутерска училница, солидарна одговорност за штетии други трошоци).
Уплатата се врши на образец ПП 50 и треба да ги содржи следните податоци:
Цел на дознака: Активности и услуги на студентите
Назив на примачот: Буџет на РМ, ФДТМЕ-Скопје
Банка на примачот: НБРМ
Сметка: 100 0000000630 95
Износ: 1.500 ден.
Сметка на буџетски корисник: 1600161654 788 11
Приходна шифра: 723019 41
Пример уплатница за активности и услуги на студентите:

Сите погоренаведени документи (пополнет индекс со залепена фотографија, пополнета
студентска легитимација со залепена фотографија, пополнет образец за запишување на
семестар, пополнети три примероци од договорот за студирање, потврди за уплатени
средства (3 уплатници)) треба да се донесат на Факултетот на ден 10.09.2021 год. и
13.09.2021 год. од 8:00 до 16:00 часот.
Напомена:
Заради намалување на ризикот од ширење на коронавирусот CoVid-19, Ве молиме сите
документи да ги подготвите и пополните претходно со цел минимално задржување во
просториите на Факултетот за предавање на документите за запишување.
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