
ФТУ –Охрид 
Преглед на резултатите по Бизнис психологија  проф.  д-р Лупчо 

Кеверески (испит, јануари, 2022) 

 

Презиме и име Индекс Насока Резултат/и Забелешка 

  17304 МУС Допол   

  17292 МУС допол  

  17289 МУС допол  

  17396 МУС допол  

  17325 МУС неположи  

  17292 МУС допол   

  17182 МУС допол  

  17303 МУС Допол   

  17199 МУС допол  

  17181 МУС допол  

  17371 МУС Неположи   

  17456 МУС Неположи   

  17302 МУС неположи  

  17362 МУС допол  

  17399 МУС Неположи   

  17097 МУС Неположи   

  17215 МУС неположи  

  17356 МУС допол  

  17359 МУС неположи  

  17326 МУС Положи   

  17194 МУС Неположи   

  17357 МУС Неположи   

  16913 МУС неположи  

  17352 МУС Неположи   

  17315 МУС Неположи   

  17287 МУС неположи  

  17376 МУС Неположи   

  19299 МУС Неположи   

  17446 МУС Положи  

  16195 МУС Положи  

  16274 ХРМ допол  

     

 

Забелешка:  Дополнителниот дел ќе се реализира на ден 3.02.2022 година (четврток) од 10 часот. 

Дополнителниот дел подразбира разговор во врска со пропустите во тестот. Доколку студентите 

непокажат задоволителни резултати на дополнителниот дел  не го положуваат испитот.  Друг 

вид на консултации истиот ден од  12 часот. 

Доколку од оправдани причини студетите не се во можност да се јават на дополнително 

неопходно е да го информираат предметниот професор. 

 



ФТУ –Охрид 
Преглед на резултатите по Криминалистика психологија  

проф.  д-р Лупчо Кеверески (испит, јануари, 2022) 

 

Презиме и име Индекс Насока Резултат/и Забелешка 

  16937 ЦШ допол  

  16798  допол  

  17095  допол  

  17066  положи  

  16946 ЦШ положи  

  16904  неположи  

  17029  допол  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Забелешка: Дополнителниот дел ќе се реализира на ден 3.02.2022 година (четврток) од 10 часот. 

Дополнителниот дел подразбира разговор во врска со пропустите во тестот. Доколку студентите 

непокажат задоволителни резултати на дополнителниот дел  не го положуваат испитот.  Друг 

вид на консултации истиот ден од  12 часот. 

Доколку од оправдани причини студетите не се во можност да се јават на дополнително 

неопходно е да го информираат предметниот професор. 

 

 

 

 

 


