
С О О П Ш Т Е Н И Е 

ЗА ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР И ЗАПИШУВАЊЕ НА ЛЕТНИОТ 

СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 година ЗА СИТЕ СТУДЕНТИ ОД  

ЧЕТВРТА ГОДИНА И АПСОЛВЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА 

ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ 

 

1. Заверката, односно запишување на летниот семестар во учебната 

2022/2023 година, за сите студенти ќе се врши 

08.02.2023 година (среда) 

до 14.02.2023 година (вторник) 

И ТОА ВО ТЕРМИНИТЕ: 

 Студентите од IV година и апсолвенти 13.02.2023 и 14.02.2023 година 

(понеделник и вторник)   
 

ПРИ ЗАВЕРУВАЊЕ/ЗАПИШУВАЊЕ НА СЕМЕСТАРОТ,СТУДЕНТИТЕ ТРЕБА ЗАДОЛЖИТЕЛНО: 

 
- да го запишат електронски семестарот во I-KNOW системот и да изберат предмети во истиот 

семестар; 

- да достават Образец А4 за заверување на семестар и Образец А3 за запишување на семестар ; 

- СИТЕ РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ОД IV ГОДИНА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПОДИГНУВААТ И ПОПОЛНУВААТ 

СТУДЕНТСКА АНКЕТА ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 година во Факултетското 

студентско собрание (бр.38 А) 
 
 

1. Редовните студенти, запишани на сите студиски програми, кои имаат остварено услов 

за запишување на нареден семестар (минус еден предмет од претходниот семестар) имаат 

обврска при запишувањето на летниот семестар да ја уплатат втората рата (II рата) од 100,00 

Евра (во денарска противвредност) на жиро-сметка на ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ 

НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ, со назнака – втора рата за запишување на година односно 

летен семестар за редовни студенти запишани во државна квота. 

 

2.  Редовните студенти  на сите студиски програми, кои не ги исполнуваат условите од точка 1, 

заклучно со јануарската испитна сесија, можат да запишат нареден VIII семестар, со 

надомест од 3,33 евра за секој кредит од презапишан или неположен предмет од претходниот 

семестар (6 кредити x 3,33 евра = 19,98 евра од предмет, во денарска противвредност), 

уплатени на жиро-сметка на ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО 

СКОПЈЕ. 



 

3.  Редовните студенти со кофинансирање, кои ги исполнуваат условите за запишување 

на нареден семестар (минус еден предмет од претходниот семестар),  запишуваат семестар со 

надоместок од 200,00 Евра, (во денарска противвредност) на жиро-сметка на ФАКУЛТЕТОТ 

ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ, со назнака – втора рата за запишување 

на година односно летен семестар за редовните студенти со кофинансирање. 

 

4. Редовните студенти со кофинансирање, кои не ги исполнуваат условите од точка 3, заклучно 

со јануарската испитна сесија, можат да запишат нареден VIII  семестар, со надомест од 6,66 

евра за секој кредит од презапишан или неположен предмет од претходниот семестар (6 

кредити x6,66 евра = 39,96 евра од предмет, во денарска противвредност), уплатени на жиро-

сметка на ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ. 

 

5.  Вонредните студенти, кои ги исполнуваат условите за запишување на нареден семестар 

(минус еден предмет од претходниот семестар) запишуваат семестар/година со надоместок од 

200,00 Евра (во денарска противвредност) уплатени на жиро сметка на ФАКУЛТЕТОТ 

ЗАЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ, со назнака – втора рата за запишување 

на година. 

 

6. Вонредните студенти, кои не ги исполнуваат условите од точка 5, заклучно со јануарската 

испитна сесија, можат да запишат нареден VIII  семестар, со надомест од 6,66 евра за секој 

кредит од презапишан или неположен предмет од претходниот семестар (6 кредити x 6,66 

евра = 39,96 евра од предмет, во денарска противвредност), уплатени на жиро-сметка на 

ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ. 

 

8.  Студентите апсолвенти кои запишуваат учебна година по прв, втор и повеќе 

пати потребно е да уплатат 1250,00 денари од семестар (вкупно 2500,00 денари годишно) и 

надомест од 3,33 евра за секој кредит од презапишан или неположен предмет од претходниот 

семестар кај редовни студенти (6 кредити x 3,33 евра = 19,98 евра, во денарска 

противвредност), односно 6,66 евра за секој кредит од презапишан или неположен предмет 

кај вонредни студенти (6 кредити x 6,66 евра = 39,96 евра, во денарска противвредност), 

уплатени на жиро сметка на ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИИ ХРАНА ВО 

СКОПЈЕ. 
 

 

 

ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИТЕ МОЖАТ ДА ГИ НАБАВАТ ВО 

ФОТОКОПИРНИЦАТА НА ВЛЕЗОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА 

ВО СКОПЈЕ. 

 

ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ ВО СОСТАВ НА УКИМ 

ЖИРО СМЕТКАТА НА ФАКУЛТЕТОТ Е: 

ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ, Ж.С. 

160010454578810, со ТРЕЗОРСКА СМЕТКА 100000000063095 и 

ПОВИКУВАЧКИ БРОЈ 723012, ПРОГРАМА 41, НАЧИН 1, СО 

НАЗНАКА: ЗА ЗАПИШУВАЊЕ, ПРИМАЧ:  НАРОДНА БАНКА НА 

РСМ. 



 


