
 
 

Уплатници за летен семестар 2014/2015 година 
 

1. Сите студенти : Потврда за уплатени 300,00 денари   
Студентите од прва 
година не вршат 
уплата 

Цел на дознака: покривање на материјални трошоци 
Назив на примачот: Буџет на РМ Архитектонски факултет-Скопје 
Банка на примачот: Народна Банка, Скопје 
Сметка: 100000000063095 
Сметка на буџетски корисник - единка корисник 1600104200 - 788 12 
Приходна шифра и програма: 723013 -41 -2 

2. Сите студенти : Потврда за уплатени 500,00 денари (за цела учебна година)   
Важи само за 
студентите од прва 
година  

Цел на дознака: материјални трошоци за Теренска настава (автобуски превоз) 
Назив на примачот: Буџет на РМ Архитектонски факултет-Скопје 
Банка на примачот: Народна Банка, Скопје 
Сметка: 100000000063095 
Сметка на буџетски корисник - единка корисник 1600104200 - 788 12 
Приходна шифра и програма: 723012 -41 -2 

3. Студенти запишани во државна квота со потпишан договор:              
                                   Потврда за уплатени ____ден (сумата зависи од потпишаниот договор) 

 Цел на дознака: запишување на семестар со надоместок 
Назив на примачот: Буџет на РМ Архитектонски факултет-Скопје 
Банка на примачот: Народна Банка, Скопје 
Сметка: 100000000063095 
Сметка на буџетски корисник - единка корисник 1600104200 - 788 12 
Приходна шифра и програма: 723012 -41 -2 

4. Студенти запишани со партиципација, самофинансирање, школарина или кофинансира: 
Потврда за уплатени _____ден. (сумата зависи од потпишаниот договор) 

 Цел на дознака: запишување на семестар со партиципација/             
                                                                          школарина/ кофинасирање 
Назив на примачот: Буџет на РМ Архитектонски факултет-Скопје 
Банка на примачот: Народна Банка, Скопје 
Сметка: 100000000063095 
Сметка на буџетски корисник - единка корисник 1600104200 - 788 12 
Приходна шифра и програма: 723012 -41 -2 

5. Студенти кои со задоцнување запишуваат семестар: 
         Потврда за уплатени 1000 односно 3.000 ден. (Внимателно да се прочита делот од       

соопштението кој се однесува на запишување семестар со задоцнување)                                      
 Цел на дознака: задоцнето запишување на семестар 

Назив на примачот: Буџет на РМ Архитектонски факултет-Скопје 
Банка на примачот: Народна Банка, Скопје 
Сметка: 100000000063095 
Сметка на буџетски корисник - единка корисник 1600104200 - 788 12 
Приходна шифра и програма: 723012 -41 -2 

6. Студентите кои запишуваат IV и VI семестар задолжително уплатуваат и за Практика 1 (IV 
семестар) и Практика 2 (VI семестар): Студенти во државна квота 400,00 ден  
                                                                    Студенти со кофинансирање 800,00 ден 
 Цел на дознака: Уплата за Практика 1 или Практика 2 (во зависност кој 

семестар е студентот) 
Назив на примачот: Буџет на РМ Архитектонски факултет-Скопје 
Банка на примачот: Народна Банка, Скопје 
Сметка: 100000000063095 
Сметка на буџетски корисник - единка корисник 1600104200 - 788 12 
Приходна шифра и програма: 723012 -41 -2 

 


