
 

 

СООПШТЕНИЕ 

 

Поради навремен одговор на барања на студентите, Ве молиме 

во прилог на барањата за преполагање на испит (за 

повторување на завршно оценување за повисока оценка) да 

доставите: 

 1.Барање 

2.Копија од индекс со впишаната оценка; 

3.Образец за повторување на завршно оценување за 

повисока оценка (симнат од web страната на факултетот)  

4.Уплата од 500 денари на жиросметката на факултетот со 

цел на дознака „за поништување на испит“ 

5.Уплата од 250 денари административна такса 

 ОД ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ 

Забелешка: Доставените барања со некомплетна документација нема да се 

разгледуваат 



СООПШТЕНИЕ 

 

Поради навремен одговор на барања на студентите, Ве молиме 

во прилог на приговорот за незадоволство од завршно 

оценување, односно незадоволство од оценката да доставите: 

 1.Барање 

2.Доказ за датумот на објава на резултатите од испитот 

(print  screen); 

3.Образец за незадоволство од завршно оценување, 

односно незадоволство од оценката (симнат од web 

страната на факултетот); 

 

 

ОД  ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ 

Забелешка: Доставените барања со некомплетна документација нема да се 

разгледуваат 

 



СООПШТЕНИЕ 

 

Поради навремен одговор на барања на студентите, Ве молиме 

во прилог на барањето за префрлање од редовен во вонреден 

и обратно, да доставите: 

 1.Барање 

2.Лекарско уверение од соодветна здравствена установа за 

редовно/вонредно студирање или М1/М2 образец за редовен 

работен однос, односно потврда за невработен; 

3.Уплата од 2000 денари на жиросметката на факултетот со 

цел на дознака „за префрлање од редовен во вонреден или 

обратно“ 

4.Уплата од 250 денари административна такса 

ОД ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ 

Забелешка: Доставените барања со некомплетна документација нема да се 

разгледуваат 

 



СООПШТЕНИЕ 

 

Поради навремен одговoр на барања на студентите, Ве молиме 

во прилог на барањето за мирување на студиите, да доставите: 

1. Барање (образложение за  лични причини и 

времетраењето на мирувањето на правата и обврските на 

статусот на студент) 

2. Индекс 

3. Доказ за причината поради која му мируваат правата и 

обврските на статусот на студент (работен однос- 

М1/М2, обука во центарот за обука на кадри од областа 

на безбедноста-договор и слично) 

3.Уплата од 250 денари административна такса 

 

ОД ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ 

Забелешка: Доставените барања со некомплетна документација нема да се 

разгледуваат 

 



СООПШТЕНИЕ 

 

Поради навремен одговор на барања на студентите, Ве молиме 

во прилог на барањето за продолжување на студии, да 

доставите: 

1. Барање  

2. Индекс 

3. Копија од Решението за мирување, ако не го регулирал 

статусот, во барањето да се наведе периодот/академската 

година/семестарот од кога мируваат правата и обврските 

на статусот студент) 

4.Уплата од 250 денари административна такса 

 

ОД ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ 

 

Забелешка: Доставените барања со некомплетна документација нема да се 

разгледуваат 



СООПШТЕНИЕ 

 

Поради навремен одговoр на барања на студентите, Ве молиме 

во прилог на барањето за боледување, да доставите: 

1. Барање  

2. Образец за боледување (симнат од web страната на 

факултетот) 

3. Доказ за отворено боледување 

 

 

 

ОД  ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ 

 

 

Забелешка: Доставените барања со некомплетна документација нема да се 

разгледуваат 

 



СООПШТЕНИЕ 

 

Поради навремен одговoр на барања на студентите, Ве молиме 

во прилог на барањето за промена на презиме, да доставите 

тоа: 

1. Барање  

2. Извод од матична книга на родени/венчани (со новото 

презиме) 

3. Решение од МВР за промена на презиме од друга 

причина. 

4. Уплата од 100 денари со цел на дознака „промена на 

презиме“ на жиро сметката на факултетот 

5. Уплата од 250 денари административна такса. 

 

 

ОД  ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ 

Забелешка: Доставените барања со некомплетна документација нема да се 

разгледуваат 


