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Врз основа на член 64 од Правилникот за условите, критериумите, 

правилата и постапката за запишување и студирање на прв циклус студии 
(додипломски студии) и втор циклус студии (постдипломски студии) на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје (Универзитетски гласник бр. 
417/2019), постапувајќи по пријавата на студентот 
__________________________________, бр. ________ од ______ год., деканот 
на Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје, на ден __________ 
година, го донесе следново 

 
 
 

З А П И С Н И К 
за успешно одбранет дипломски труд 

 
Од одржаната јавна одбрана на дипломскиот труд под наслов: 
  

“______________________________________________________________“ 
 

изработен од _______________________________, редовен/вонреден студент 
на студиската програма _______________________________,  на Факултетот за 
земјоделски науки и храна во состав на УКИМ во Скопје.  
 

Денес, _____________ год., со почеток во _______ часот, во 
просторија/сала/амфитеатар/предавална ___________, се одржа јавна одбрана 
на дипломскиот труд на студентот _______________________________, студент 
на студиската програма _______________________________. 
 
Комисијата за оцена и одбрана на дипломскиот труд во состав: 

 

- д-р _________________________________ (ментор) 

- д-р _________________________________  (член) 

- д-р _________________________________  (член) 

 
 

 

 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј” – Скопје  
Факултет  за земјоделски науки и храна - Скопје 

 

 

 



Пред јавната одбрана на дипломскиот труд, менторот ја проучи пропишаната 
постапка и констатира дека е постапено според постојните законски и 
статутарни одредби.  
Менторот ја отвори постапката за јавната одбрана.  
Потоа, кандидатот беше поканет усно да ја презентира содржината на 
изработениот дипломски труд.  
(На кандидатот, од страна на менторот и членовите на Комисијата, не/му беа 
поставени прашања од областа на изработениот дипломски труд, на кои тој даде 
задоволителни одговори.)  
Комисијата, по завршување на одбраната на дипломскиот труд се повлече 
заради консултации, врз основа на кои ја донесе следнава  
 

О Д Л У К А 
  
Врз основа на содржината на изработениот дипломски труд, јавната 
одбрана (и одговорите на поставените прашања), заклучено е дека 
кандидатот _________________________________ успешно го одбрани  
дипломскиот труд, и истиот го оцени со оценка______ ( ______ ) 
__________(ЕКТС оценка), со што се стекна со правото да биде 
промовиран во дипломиран земјоделски инженер, студиска програма 
__________________________.  
                                                                                                
Скопје, ______________20___ година  
 
 
 
      

КОМИСИЈА ЗА ОДБРАНА 
 
 

                                         д-р _________________________________ (ментор) 

                                 д-р _________________________________  (член) 

                                      д-р _________________________________  (член) 

 


