
ЗАПИШУВАЊЕТО НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЌЕ СЕ 

ВРШИ НА 26 И 27 АВГУСТ 2014 ГОДИНА од 8:00 - 15:00 часот 

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ 

1. Три фотографии (2 ком. со димензии 3,5 x 4,5 и 1 ком. со димензии 2 x 3) 
 

2. Пријавни листови за упис со 50,00 ден. таксени марки на уплатница + 

ШВ-20 
 

3. Образец за запишување на семестар со 50 ден. таксени марки на 

уплатница 
 

4. Потврда за уплатени 100 евра (за државна квота) и 200 евра (со 

кофинансирање) во денарска против вредност според средниот курс на 

Народна банка на Р.М. на денот на уплатата, при упис на секој семсетар, 

на:           жиро сметка број 1600104324 788 13  

  шифра 723012 41 

  примач УКИМ Факултет за драмски уметности - Скопје  

  банка на примачот Народна банка на Р.М. 

  сметка 100000000063095. пп 50. 

 

5.  Уплатница за уплатени 2.100,00 денари за упис (книжен фонд, 

материјални трошоци, комјутерско печатење итн.) на: 

  жиро сметка број: 1600104324 788 13 

  шифра: 723019 41 

  примач: УКИМ Факултет за драмски уметности - Скопје  

  банка на примачот: Народна банка на Р.М. 

  сметка: 100000000063095. пп 50. 



 

6. Потврда за уплатени 750,00 денари на: 

  жиро сметка број: 1600103689 788 13 

  шифра: 723012 41 

  примач: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“-Скопје 

  банка на примачот: Народна банка на Р.М. 

  сметка: 100000000063095. пп 50. 

  цел на дознака: ИКСА 
(секој студент ја внесува својата студиска програма - Драмски актери, Театарска и филмска 

драматургија, Театарска режија) 

 
 

 

 



7. Потврда за уплатени 100,00 денари на: 

  жиро сметка број: 210 0558665801-02 

  примач: Сојуз на студенти на Факултет за драмски уметности - Скопје 

  банка на примачот: Тутунска банка, пп 10 

 
 

8. Уплатница од 100,00 денари на: 

  жиро сметка број: 1600104324 788 13 

  шифра: 723019 41 

  примач: УКИМ Факултет за драмски уметности - Скопје  

  банка на примачот: Народна банка на Р.М. 

  сметка: 100000000063095 

  цел на дознака: за осигурување за упис на I година, пп.50 
 

 
 


