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П О Т Р Е Б Н И     Д О К У М Е Н Т И 
ЗА  З А П И Ш У В А Њ Е на примените кандидати во првиот 

уписен рок на сите студиски програми на ФАКУЛТЕТОТ ЗА 

ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА  во Скопје,  

 во учебната 2017/2018 година 

 

 

1. ИНДЕКС и СТУДЕНТСКА ЛЕГИТИМАЦИЈА  

- кандидатите ќе ги добијат БЕСПЛАТНО во 

Фотокопирницата на ФЗНХ - Скопје; 

 

2. ТРИ ФОТОГРАФИИ ( 2-6 х 9 и 1-4 х 5 ); 
 

3. ПРИЈАВНИ ЛИСТОВИ за запишување со 50,00 денари т.м. и 

Статистички лист (се купуваат во книжара) ; 

 

4. ПОТВРДА за уплатени 750,00 денари - за информативни, 

информатички, културни и спортски активности на 

студентите на Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” - Скопје со 

назнака: ИКСА на УКИМ, Факултет за земјоделски науки и 

храна - Скопје на жиро сметка 100000000063095, депонент: 

НБРМ, со сметка на буџетски корисник 1600103689 788 18 

приходна шифра 723012, програма 41. 

Задолжително, на уплатницата треба да стои цело име и презиме 

и матичен број на студентот. 

 

5. ПОТВРДА за уплатени 1.850,00 денари - за активности и 

услуги на студентите на Факултетот за земјоделски науки и 

храна во Скопје, со назнака: АУС на ФЗНХ, на жиро сметка на 

Факултетот за земјоделски науки и храна 160010454578810, 

Банка на примачот: НБРМ со трезорска сметка 100000000063095, 

повикување на број 723019, програма 41, начин 1. 

Задолжително, на уплатницата треба да стои цело име и презиме 

и матичен број на студентот. 

 

6. ПОТВРДА за уплатени 100,00 денари (плава уплатница)  

Со назнака: за лично осигурување (осигурување од незгода) на 

Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје;  
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Жиро сметка: 270000002025538;  

Банка на примачот: Халк Банка;  

Назив на примачот: ЕУРО ЛИНК ОСИГУРУВАЊЕ.  

Задолжително, на уплатницата треба да стои цело име и презиме 

и матичен број на студентот. 

 

7. ПОТВРДА за уплатени 100,00 денари со назнака: за 

активности на СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ (СП)-Скопје на 

жиро сметка 290100000024684, даночен број, 4030991179870, 

назив на примачот СП на ФЗНХ-Скопје, Банка на примачот 

ТЕТЕКС БАНКА-Скопје. Задолжително, на уплатницата треба 

да стои цело име и презиме и матичен број на студентот. (плава 

уплатница);-препорака 

 

8. Студентите во ДРЖАВНАТА КВОТА се запишуваат со плаќање 

на надоместок за студирање во износ од 200 Евра (во денарска 

противвредност), во две еднакви рати и тоа:  

- при запишувањето на зимскиот семестар 100 Евра и 

при запишувањето на летниот семестар 100 Евра.  

 

9. Студентите во квота чие родителско право го врши еден 

ропдител/старател се запишуваат со плаќање на надоместок 

за студирање во износ од 100 Евра (во денарска 

противвредност), во две еднакви рати и тоа:  

- при запишувањето на зимскиот семестар 50 Евра и при 

запишувањето на летниот семестар 50 Евра.  

 

Надоместокот студентите го плаќаат  во текот на целокупното 

студирање, односно за секоја студиска година пооделно, со назнака: 

надоместок за студирање на ФЗНХ, 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. 

Задолжително, на уплатницата треба да стои цело име и презиме и 

матичен број на студентот. 

 

10. РЕДОВНИТЕ СТУДЕНТИ СО КОФИНАНСИРАЊЕ и 

ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ се запишуваат со плаќање 

надоместок за кофинансирање на студиите во износ од 400 Евра 
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(во денарска противвредност) според средниот курс на НБРМ, 

во две еднакви рати  и тоа:  

- при запишувањето на зимскиот семестар 200 Евра и 

при запишувањето на летниот семестар 200 Евра. 

 

Надоместокот студентите го плаќаат во текот на целокупното 

студирање, односно за секоја студиска година пооделно, со назнака: 

надоместок за кофинансирање на студиите на ФЗНХ, 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.  

Задолжително, на уплатницата треба да стои цело име и презиме и 

матичен број на студентот. 

 
 

КАНДИДАТИТЕ ЗАПИШУВАЊЕТО ТРЕБА ДА ГО 

НАПРАВАТ НА ДЕН 29.08.2017 и 30.08.2017 година 
(вторник и среда). ПО ОВОЈ РОК, МЕСТАТА НА 

КАНДИДАТИТЕ КОИ НЕМА ДА СЕ ЗАПИШАТ, ЌЕ 

БИДАТ ОБЈАВЕНИ КАКО СЛОБОДНИ МЕСТА ЗА 

КОНКУРСОТ ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК. 
______________________________________________________________________  

 

ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ  ЗА ЗАПИШУВАЊЕ 

НАВЕДЕНИ ВО СООПШТЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ЌЕ 

МОЖАТ ДА ГИ НАБАВАТ ВО ФОТОКОПИРНИЦА НА 

ВЛЕЗОТ НА ФАКУЛТЕТОТ. 
 

 

 

ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ 


