
С О О П Ш Т Е Н И Е 

ЗА ЗАВЕРКА НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР И ЗАПИШУВАЊЕ 

НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 

2020/2021 година ЗА СИТЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС 

СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО 

СКОПЈЕ 

 

Заверката, односно запишувањето на зимскиот семестар во 

учебната 2020/2021 година, за сите студенти на трет циклус 

студии ќе се врши 

од 25.09.2020 година (петок) 

до 02.10.2020 година (петок) 

 

И ТОА ВО ТЕРМИНИТЕ: 

 Студенти на II циклус и III циклус студии   

01.10.2020 година (четврток) и 02.10.2020 година (петок)  

 

 
Потребни документи за заверка на семестар: 

 Индекс со запишани предмети од тековниот семестар за кои 

студентите добиле потписи;  

 Формулар за заверка на семестар; 

 

Потребни документи за запишување на нареден семестар: 

 Формулар за запишување на семестар; 

 Уплата на рата за запишување на семестарот согласно склучениот 

договор; 

 
 



 Студентите кои не доставиле извештај потребно е заедно со документите за 

запишување да достават: 

 

– за запишување во III семестар – извештај за истражување и подготовка на тема за 

докторска дисертација и валоризација на 14 ЕКТС од II семестар; 

 

– за запишување во IV семестар -  да има претходно доставено извештај за 

истражување и подготовка на тема за докторска дисертација и валоризација на 28 

ЕКТС од III семестар; 

 

– за запишување во V семестар – извештај за истражување и објавување на резултати 

и валоризација на 25 ЕКТС од IV семестар ; 

 

– за запишување во VI семестар – извештај за истражување и објавување на резултати 

и валоризација на 28 ЕКТС од V семестар; 

 

Надоместокот студентите го плаќаат со цел на дознака: партиципација за 

студирање на трет циклус студии на ФЗНХ  (се пишува и семестарот за кој се 

врши уплатата), на жиро сметка на Факултетот за земјоделски науки и храна 

- Скопје 1600104545 788 10, 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. 

 

*Поднесувањето документи за запишување на семестарот ќе биде спроведено со 

строго почитување на сите предвидени протоколи и здравствени препораки од 

Министерството за здравство и Министерството за образование и наука за заштита 

од коронавирусот COVID 19.  

http://www.fznh.ukim.edu.mk/images/stories/oglasnatabla/protokolcovi

dispiti.jpg 

 

 

 

ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ ВО СОСТАВ НА УКИМ 
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