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УПИСИ - 2020/21 

ПОДГОТВИТЕЛНА НАСТАВА  

 

ЗА ТЕСТОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ СКЛОНОСТ ЗА СТУДИРАЊЕ АРХИТЕКТУРА НА 
АРХИТЕКТОНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ ВО СКОПЈЕ  
 
/ 11. јули 2020 – 18. јули 2020 / 

Како последица на пандемијата на Ковид 19, а со цел да се почитуваат мерките на претпазливост за 

спречување на ширењето на вирусот, оваа година подготвителната настава за Тестот за утврдување 

склоност за студирање архитектура на Архитектонскиот факултет при УКИМ во Скопје, ќе се одржи - online. 

За да може кандидатите да ја следат подготвителната настава во овој формат, треба да имаат компјутер или 

таблет и стабилна интернет врска. 

Предавањата ќе се одржуваат секојдневно, од 13. јули 2020 година (понеделник) до 17. јули 2020 (петок), 

со почеток во 12:00 часот, online - преку платформата Zoom (Zoom.us). Демо тестирањето, исто така, ќе се 

одржи online - преку платформата „Zoom“ (www.zoom.us), во сабота, на 18. јули 2020 со почеток во 12:00 ч. 

Заинтересираните кандидати треба да извршат уплата од 8.000,00 денари на налог ПП50, наjдоцна до 8. 

јули 2020 (среда), на следната жиро сметка: 

 

. 
Назив на примачот:    Трезорска сметка, Архитектонски факултет - Скопје 
Банка на примачот:    Народна банка на РСМ, Скопје 
Трансакциска сметка:    100000000063095 
Сметка на буџетски корисник:  1600104200 – 788 – 12 
Приходна шифра и програма:   725939 – 41 

Примерок од пополнетата пријава и скен или фотографија од уплатницата треба да се испрати на 
е-mail:     studentskasluzba@arh.ukim.edu.mk     најдоцна до 8. јули 2020 (среда) 

ПРИЈАВА  
 
ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА НАСТАВА ЗА ТЕСТ ЗА УТВРДУВАЊЕ СКЛОНОСТ ЗА СТУДИРАЊЕ АРХИТЕКТУРА 
НА АРХИТЕКТОНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УКИМ ВО СКОПЈЕ 

  име, име на еден родител, презиме 

 

Јас,_____________________________________________, со адреса:________________________ 

 
 e-mail:______________________________________ моб. тел.  _________________, се пријавувам за  
 
подготвителна настава за приемен испит на Архитектонскиот факултет  (Tест за утврдување склоност за 
студирање архитектура). 
 

Во прилог на пријавата Ви доставувам потврда во форма на скен или фотографија од уплатница за извршена 

уплата на 8.000,00 денари на жиро сметката на Архитектонскиот факултет при УКИМ во Скопје. 

 

 
Скопје, _________ 2020 год. 
 


