
Соопштение  
 
Почитувани студенти, 
 
Би сакале да ве известиме дека The Final Exam (II колоквиум) е закажан во периодот од 8 
февруари до 12 февруари. 
 
Студентите кои го пропуштија I mid term (I колоквиум) имаат право да го полагаат The 
Final exam (II kolokvium) и да надоместат за пропуштените испити подоцна со 
поднесување барање до администрацијата. 
 
Уплатата за испит е 630 денари. 
Студентите сите испити да ги уплаќаат збирно. Ако уплаќа друг во име на студентот, во 
цел на дознака да се напише број на индекс на студентот. 
Уплатата треба да биде извршена најдоцна до 05.02.2021 година 
 
Депонент Комерцијална банка- 300-000-003-207-729. 
 
Финансиите можете да ги проверите во сметководствената услуга, на следната е-адреса: 
studenti@fon.edu.mk 
 

1. Пријавувањето ќе се врши преку е-системот за пријавување по електронски пат,  

2. или преку вибер 070 345 999,  

3. или преку електронска пошта на следниве референти: 

  a. Правни и политички науки –daniela.bozinovska@fon.edu.mk  

 b. Економски науки- zana.gorgievska@fon.edu.mk  

 c. Информатика - evgenija.ivanovska@fon.edu.mk  

 d. Дизајн и мултимедија- evgenija.ivanovska@gmail.com  

 e. Факултет за странски јазици-meriem.mustafce@fon.edu.mk 

 f. Детективи и безбедност -daniela.spirovska@fon.edu.mk 

 g. Спортски менаџмент- meriem.mustafce@fon.edu.mk  

 h. Архитектонски факултет- daniela.spirovska@fon.edu.mk 

 

 

 

 



Announcement 

Dear students, 

Please be advised that your Final exam is scheduled for the week from February 8th till February 
12th inclusive. 

The students who missed their mid term are allowed to sit for the Final exam and a make up for 
their missed exams will be arranged later by petitioning the administration. 

The payment for an exam is 630,00 denars. 

Students pay all exams collectively. If another pays on behalf of the student, write the student's 
index number for remittance purposes.  

The payment should be done no later than the 05.02.2021  

Depositor Komercijalna Banka- 300-000-003-207-729 

You can check your finances in the accounting service, at the following e-mail address: 
studenti@fon.edu.mk 

The registration will be done through:  

1. The electronic registration system  

2. Via Viber +389 (0)70 345 999 3.  

Or via sending e-mail to the following School Coordinators:  

a. Legal and political sciences - daniela.bozinovska@fon.edu.mk  

b. Economic Sciences - zana.gorgievska@fon.edu.mk  

c. Informatics -evgenija.ivanovska@fon.edu.mk  

d. Design and multimedia - evgenija.ivanovska@fon.edu.mk  

e. Faculty of Foreign Languages-meriem.mustafce@fon.edu.mk  

f. Detectives and security -daniela.spirovska@fon.edu.mk  

g. Sports Management- meriem.mustafce@fon.edu.mk  

h. School of Architecture - daniela.spirovska@fon.edu.mk 

 

Wish you the best of luck 


