
С О О П Ш Т Е Н И Е 
 
Се информираат сите студенти на втор циклус студии (едногодишни и 

двогодишни), кои немаат запишано и заверено (II, III или IV) семестар, 
дека истото ќе можат да го сторат со запишувањето на летниот 

семестар. 
Запишувањето на летниот семестар ќе започне на 5.2.2018 и ќе трае до 

9.2.2018 година. Потребните документи за запишување на нареден 
семестар, како и за заверка на претходен семестар, студентите ќе можат 
да ги обезбедат во фотокопирницата на влезот на факултетот.  
 

Потребни документи за заверка на семестар: 

 Индекс со запишани предмети од тековниот семестар за кои 

студентите добиле потписи;  

 Формулар за заверка на семестар со уплатница за административна 

такса од 50,00 денари (соопштението за уплата на административна 

такса ќе го најдете на веб страната на ФЗНХ или од 

фотокопирницата на Факултетот);  

 

Потребни документи за запишување на нареден семестар: 

 Формулар за запишување на семестар со уплатница за 

административна такса од  50,00 денари; 

 Уплатница со уплатена партиципација за студирање во износ од 

500,00 Евра (во денарска противредност); 

 Студентите при уписот на наредниот семестар, задолжително 

доставуваат пријава за изборни предмети во три примерока (една за 

студентски прашања заедно со уписот, една за продеканот за 

настава и една за кандидатот); 

 Студентите кој зашишуваат последен семестар, доставуваат изјава 

за избраниот потенцијален ментор. Изјавите се доставуваат во три 

примерока (една за студентски прашања заедно со уписот, една за 

продеканот за настава и една за кандидатот); 

 
Надоместокот студентите го плаќаат со цел на дознака: партиципација 

за студирање на втор циклус студии на ФЗНХ  (се пишува и семестарот 
за кој се врши уплатата), на жиро сметка на Факултетот за земјоделски 

науки и храна - Скопје 160010454578810, Банка на примачот: НБРМ со 
трезорска сметка 100000000063095, повикување на број 723012, 

програма 41, начин 1. 
 
Партиципацијата коja ја уплаќаат други лица или фирми, во Цел на 

дознаката - потребно е да наведат за кое лице ја вршат уплатата. 


