
ВТОР	КОЛОКВИУМ	ЗА	ЗИМСКИ	СЕМЕСТАР	2020/2021	
Се известуваат студентите дека втор колоквиум ќе се организира во периодот од 11.01.2021 
до 15.01.2021	година.		
	
Уплата на колоквиумте ќе се врши во периодот од 24.12.2020	до	30.12.2020	година. 
 
Пријавување на колоквиумте ќе се врши во периодот од 28.12.2020	до	31.12.2020	година. 
 
Пријавувањето ќе се врши преку е-системот за пријавување по електронски пат, или преку 
вибер 070 345 999, или преку електронска пошта на следниве референти: 
 
Факултети: 

Правни и политички науки –daniela.bozinovska@fon.edu.mk 
Економски науки- zana.gorgievska@fon.edu.mk 
Информатика -evgenija.ivanovska@gmail.com 
Дизајн и мултимедија- evgenija.ivanovska@gmail.com 
Факултет за странски јазици-meriem.mustafce@fon.edu.mk 
Детективи и безбедност -daniela.spirovska@fon.edu.mk 
Спортски менаџмент- meriem.mustafce@fon.edu.mk 
Архитектонски факултет- daniela.spirovska@fon.edu.mk 

 
Студентите сите колоквиуми да ги уплаќаат збирно. Ако уплаќа друг во име на студентот, во 
цел на дознака да се напише број на индекс на студентот. Студентите што имаат повеќе 
индекси, да го пишуваат новиот индекс.   
 
Уплатата за колоквиум изнесува 460 ден., студентите со неподмирени долгови за 
школарина нема да имаат можност за полагање. 
 
Депонент Комерцијална Банка- 300-000-003-207-729. 
 
Проверка на вашите финансии можете да извршите во службата за сметководство, 
на следната е-mail адреса: studenti@fon.edu.mk.  
 
	Напомена:	при	влез	во	електронскиот	систем	студентите	треба	да	пријават	втор	
колквиум.		
 
 

  



SECOND EXAMS FOR FALL SEMESTER 2020/2021 
 
Students are informed that a second exam will be organized in the period from 11.01.2021 to 
15.01.2021. 
 
Payment for the exam will be made in the period from 24.12.2020 to 30.12.2020. 
 
Registration for the exam will be done in the period from 28.12.2020 to 31.12.2020. 
 

The registration will be done through the electronic registration system electronically, or via 
viber 070 345 999, or via e-mail to the following officers: 
 
School coordinators: 
Legal and political sciences - daniela.bozinovska@fon.edu.mk 
Economic Sciences - zana.gorgievska@fon.edu.mk 
Informatics -evgenija.ivanovska@gmail.com 
Design and multimedia - evgenija.ivanovska@gmail.com 
Faculty of Foreign Languages-meriem.mustafce@fon.edu.mk 
Detectives and security -daniela.spirovska@fon.edu.mk 
Sports Management- meriem.mustafce@fon.edu.mk 
School of Architecture - daniela.spirovska@fon.edu.mk 
 
Students pay for all colloquia cumulatively. If another pays on behalf of the student, write the 
student's index number for remittance purposes. Students who have multiple indexes, write the 
new index. 
 
The payment for the exam is 460 denars, students with outstanding tuition debts will not have the 
opportunity to take the exam. 
 
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. 
 
Note: upon entering the electronic system, students must register for the second exam. 


