
Почитувани, 

 

Во врска со препораките на Комисијата за заразни болести на Министерството за здравство, 

како и врз основа на препораките на Владата, за заштита на населението од  вирусот Ковид-

19 и за превенција од ширење на вирусот, Ве информираме дека Факултетот за земјоделски 

науки и храна во состав на УКИМ во Скопје превзема соодветни мерки за безбедно и 

непречено функционирање на секојдневните активности. За таа цел направен е соодветен 

распоред и режим на работа на администрацијата, службите на Факултетот и Деканатот, со 

цел намалување на ризикот од ширење на овој вирус, а истовремено и обезбедување на 

соодветен тек во работењето со студентите и соработката со странките, институциите и 

стопанството. Препорачуваме да се избегнуваат непотребни директни контакти или истите 

да се сведат на електронска или телефонска комуникација со вработените на Факултетот, 

освен во случај на неодложна потреба каде барањата неопходно е да се доставуваат во 

хартиена форма преку архивата на Факултетот (Препорака: доколку постои можност, вакви 

барања да се доставуваат електронски, по што доколку истите се соодветни, печатењето и 

заверката ќе се изврши од службите на Факултетот и ќе се постапува по нив, со што ќе се 

намали ризикот од контакт). За таа цел, во прилог Ви ги доставуваме електронските пошти 

за комуникација со службите на Факултетот. 

 

За контакт или комуникација со правната служба на Факултетот можете да се обратете на 

електронската пошта: 

mkocevska@fznh.ukim.edu.mk; 

 

За контакт или комуникација со студентски прашања и ЕКТС на Факултетот можете да се 

обратете на електронската пошта: 

kilioska@fznh.ukim.edu.mk;  

vsokolovska@fznh.ukim.edu.mk;  

neckovski@fznh.ukim.edu.mk; 

 

За контакт или комуникација со архивата на Факултетот можете да се обратете на 

електронската пошта: 

kaliopi@fznh.ukim.edu.mk; 

abrajkovska@fznh.ukim.edu.mk; 

 

За контакт или комуникација со сметководство и благајна на Факултетот можете да се 

обратете на електронската пошта: 

dangelovska@fznh.ukim.edu.mk; 

trajevska@fznh.ukim.edu.mk; 

 

За контакт или комуникација со општа служба на Факултетот можете да се обратете на 

електронската пошта: 

mikistojc@gmail.com; 

 

Истовремено, ве информираме дека пробите за анализа неопхoдно е да се достават на 

пријавницата на влезот од Факултетот, а за постапката на доставување можете да се 
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информирате од дополнителното Упатство за начинот на доставување на проби за 

анализа, објавено на веб страната на факултетот  www.fznh.ukim.edu.mk 

Исто така, сакаме да Ве информираме дека сите студенти, заинтересирани странки или 

граѓани кои имаат потреба од контакт со Факултетот, покрај горенаведените контакти 

можат да не контактираат и на: 

Телефон 02 3255 100 

Факс 02 3134 310 

vtanaskovic@fznh.ukim.edu.mk - Декан 

romina@fznh.ukim.edu.mk; - Продекан за настава 

mjankulovska@fznh.ukim.edu.mk; - Продекан за наука и меѓународна соработка 

kporcu@fznh.ukim.edu.mk; - Продекан за финансии 

abrajkovska@fznh.ukim.edu.mk; - Технички секретар при Деканат на ФЗНХ 

 

или на соодветните адреси на професорите, согласно потребите, а кои можете да ги најдете 

на веб страната на Факултетот www.fznh.ukim.edu.mk . 

 

Со почит, 

 

Проф. д-р Вјекослав Танасковиќ 

Декан на ФЗНХ во состав на УКИМ во Скопје 
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