
П О Т Р Е Б Н И  Д О К У М Е Н Т И  ЗА  

З АП И Ш У В А Њ Е 

  

Примените кандидати поднесуваат: 

1. ИНДЕКС 

2. СТУДЕНТСКА ЛЕГИТИМАЦИЈА 

3. ПРИЈАВНИ ЛИСТОВИ 

4. ТРИ ФОТОГРАФИИ (2 фотографии со димензии 3,5х4,5cm 

и  1 фотографиja со димензии 2х3cm) 

5. ПОТВРДА за уплатени 100 евра / 200 евра (во денарска противвредност) 

за редовнистуденти/односно  за студенти со кофинансирање или вонредни 

студенти 

ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ, 

Ж.С.1600104545 788 10, со ТРЕЗОРСКА СМЕТКА 100000000063095 и 

ПОВИКУВАЧКИ БРОЈ 723012, ПРОГРАМА 41, НАЧИН 1, СО 

НАЗНАКА: ЗА ЗАПИШУВАЊЕ, ПРИМАЧ:  НАРОДНА БАНКА НА 

РСМ. 

6. ПОТВРДА за уплатени 750,00 денари – за информативни, 

информатички,културни и спортски активности на студентите 

на Универзитетот „ Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со назнака:  

ИКСА на УКИМ за ФЗНХ – Скопје на жиро сметка 100000000063095, 

депонент: НБРСМ, со сметка на буџетски корисник 1600103689 788 

18 приходна шифра 723012, програма 41. 

7. ПОТВРДА за уплатени 1.950,00 денари – за активности и услуги на 

студентите на Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје со назнака: 

за АУС на ФЗНХ – Скопје, на жиро сметка на Факултетот за земјоделски 

науки и храна 1600104545 788 10, банка на примач: НБРСМ со трезорска 

сметка 100000000063095, повикување на број 723119,програма 41, начин 1. 

  



8.  ПОТВРДА за уплатени 100,00 денари (плава уплатница) со назнака:  

за лично осигурување (осигурување од незгода) на ФЗНХ - 1156468 

 Жиро сметка: 270000002025538; 

 Банка на примачот: Халк Банка; 

           Назив на примачот: ЕУРОЛИНК ОСИГУРУВАЊЕ 

9. ПОТВРДА за уплатени 100,00 денари со назнака: Факултетско 

студентско собрание (ФСС) при ФЗНХ на жиро сметка на Факултетот за 

земјоделски науки и храна 1600104545 788 10, банка на примач: НБРСМ со 

трезорска сметка 100000000063095, повикување на број 723019,програма 41, 

начин 1. (препорака) 

  

- Надоместокот при запишување го поднесуваат сите примени кандидати, во сите категории студенти 

(вклучително и студентите ослободени од плаќање партиципација и кофинансирање, по разни основи) 

-студентите го поднесуваат секоја учебна година, при запишување на зимскиот семестар. 

   

Поднесувањето на документи ќе се врши на 

10.09.2021 година и 13.09.2021 и тоа во термините: 

*10.09.2021 год. – кандидатитекои се запишуваат на студиските програми Квалитет и 

безбедност на храна, Заштита на растенијата – фитомедицина, 

Анимална биотехнологија и Агроекономика 

*13.09.2020 год. –кандидатите кои се запишуваат на студиските 

програми Овоштарство, лозарство и винарство, Преработка на 

земјоделски производи, Хортикултура, Поледелство и 

Екоземјоделство 

*Поднесувањето документи за запишување 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 COVID19. 

  

 



НАПОМЕНА: 

КАНДИДАТИТЕ КОИ ПРИ ПРИЈАВУВАЊЕТО НЕ ГИ ДОСТАВИЈА ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ 

(1.пријава за запишување (образец А1) 2. електронска пријава (од iKnow-системот) 3. оригинални 

свидетелства од сите класови 4. документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено 

средно образование) 5. извод од матичнатакнига на родените 6. доказ за државјанство на РСМ (уверение или 

решение) 7. потврда за уплатa: - Административната такса во износ од 50,00 денари – 300 денари на жиро-

сметката на факултетот) ТРЕБА ДА ГИ ДОСТАВАТ ВО МАТЕРИЈАЛНА ФОРМА ПРИ УПИСОТ НА 

ДЕН 10.09.2021 ГОДИНА И ДЕН 13.09.2021 ГОДИНА. 

ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ (ПОПОЛНЕТИ) ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИТЕ ЌЕ МОЖАТ ДА 

ГИ НАБАВАТ ВО ФОТОКОПИРНИЦАТА НА ФАКУЛТЕТОТ НА ДЕНОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ. 

  

Сите информации во врска со уписите (објавување на резултати и листа за уписи, потребнидокументи за 

запишување и останати информаци во врска со уписите) ќе бидат објавени на веб страната на 

ФЗНХ www.fznh.ukim.edu.mk и огласните табли на Факултетот. 

  

  

ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ ВО СОСТАВ НА УКИМ ВО СКОПЈЕ 

 

http://www.fznh.ukim.edu.mk/

