
И  З  В  Е  С  Т  У  В  А  Њ  Е  

 

потребни документи за запишување на Факултетот за безбедност - Скопје 
 

1. Запишувањето на новопримените студенти по Конкурсот за запишување студенти 

во прва година на I циклус на студии во академската 2021/22 година на Факултетот 

за безбедност - Скопје од  ВТОРИОТ УПИСЕН РОК ЗА РЕДОВНИ И 

ВОНРЕДНИ СТУДЕНТИ,  ќе се врши на ден 24.09.2021 година.       

 

2. Студентите при запишувањето да ги достават следните документи: 

-    индекс  и студентска легитимација, 

- три фотографии ( две фотографии со димензија 3,5 х 4,5 см. и една фотографија со 

димензија 2 х 3 см.), 

- потврда за уплатени 200 денари – наменски средства за културно-уметнички  и 

други потреби на студентите,  банка НБРСМ  на трезорска сметка 100000000063095, 

сметка на буџетски корисник 160010509678867,  приходно конто 723012, програма 

42. 

- потврда за уплатени 300 денари за студентски гласила и за други потреби на 

студентите во наставно-образовниот процес, банка НБРСМ  на трезорска сметка 

100000000063095, сметка на буџетски корисник 160010509678848, приходно конто 

723012 ,програма 42. 

- потврда за уплатени 1000 денари за  функционирање и развој на Универзитетот 

“Св.Kлимент Oхридски” Битола, банка - НБРСМ на трезорска сметка 

100000000063095, сметка на буџетски корисник 160010509678852, – приходно конто  

723012 програма 42. 

 

ЖИРО СМЕТКИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

 

1. уплата од 100 денари за сите писмени испити за тетратки во текот на годината на  

сметка 100000000063095, сметка на буџетски корисник 160016125578810, приходна 

шифра 723019 програма 42  назив на примачот  Факултет за безбедност, Скопје, 

Банка на примачот НБРСМ. 

 

2. уплата од 500 денари за книжен фонд на сметка  100000000063095, сметка на 

буџетски корисник 160016125578810, приходна шифра 723019 програма 42  назив 

на примачот  Факултет за безбедност, Скопје, Банка на примачот НБРСМ. 

 

3. уплата од 250 денари на име надомест за солидарна одговорност на сметка 

100000000063095, сметка на буџетски корисник 160016125578810, приходна шифра 

723019 програма 42  назив на примачот  Факултет за безбедност, Скопје, Банка на 

примачот НБРСМ. 

 

4. Редовните студенти запишани во државна квота со 200 евра – првата рата во износ 

од 100 евра во денарска противвредност ја уплаќаат при уписот според средниот 

курс на НБРСМ на денот на уплатата. 

Втората рата во износ од 100 евра во денарска противвредност според средниот курс 

на НБРСМ, се уплаќа пред почетокот на вториот семестар. 

 



Редовните и вонредните студенти запишани со кофинансирање  од 400 евра, првата 

рата во износ од 200 евра во денарска противвредност ја уплаќаат при уписот, 

според средниот курс на НБРСМ на денот на уплатата. 

Втората рата во износ од 200 евра во денарска противвредност според средниот курс 

на НБРСМ, се уплаќа пред почетокот на вториот семестар. 

 

Уплатата на првата рата во износ од 100 т.е. 200 евра,  да се изврши на жиро 

сметка на Факултетот за безбедност: 

 

Жиро сметка: трезорска сметка 100000000063095, сметка на буџетски корисник 

160016125578810, приходна шифра 723012 програма 42  назив на примачот  

Факултет за безбедност, Скопје, Банка на примачот НБРСМ. 

 

Студентите запишани со 400 евра, на денот на уписот пополнуваат и Изјава, која ја 

набавуваат на Факултетот за безбедност. 

 

      Пријавните листови 50,00 денари, индексот – 450,00 денари, студентската легитимација 

200,00, денари, изјавите и договорите за студирање  студентите ќе ги набават на 

Факултетот за безбедност. 

 

       Кандидатите кои нема да дојдат да се запишат во наведениот 

датум (24.09.2021 година), го губат правото да се запишат на 

Факултетот за безбедност. 
 

       Поднесувањето на документите ќе се врши од 08,30 часот до 15,00 часот. 

 

   

22.09.2021                                   ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВА 

       

 

                                    проф. д-р Јонче Ивановски 

 

 


