
 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Универзитет „Св. КИРИЛ И 
МЕТОДИЈ“ - Скопје 

Факултет за информатички 
науки и компјутерско 

инженерство 

ул. „Руѓер Бошковиќ“ 16, 1000 Скопје 

       
 
 
Решение за прием, втор уписен рок за втор циклус на студии, 2018/2019-

Софтверско инженерство - Приватна квота 
 

Р.Бр. ИД *Поени еден родител Поени 

1 70193  90,000 

 

 

*Вкупно поени еден родител – важи само за кандидати чие родителско право го врши само 

еден родител 



 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Универзитет „Св. КИРИЛ И 
МЕТОДИЈ“ - Скопје 

Факултет за информатички 
науки и компјутерско 

инженерство 

ул. „Руѓер Бошковиќ“ 16, 1000 Скопје 

       
 
 
Решение за прием, втор уписен рок за втор циклус на студии, 2018/2019-

Управување во информатички технологии - Приватна квота 
 

Р.Бр. ИД *Поени еден родител Поени 

1 70241  87,900 

2 70077  73,500 

 

 

*Вкупно поени еден родител – важи само за кандидати чие родителско право го врши само 

еден родител 



 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Универзитет „Св. КИРИЛ И 
МЕТОДИЈ“ - Скопје 

Факултет за информатички 
науки и компјутерско 

инженерство 

ул. „Руѓер Бошковиќ“ 16, 1000 Скопје 

       
 
 
Решение за прием, втор уписен рок за втор циклус на студии, 2018/2019-

Управување во информатички технологии (2) - Приватна квота 
 

Р.Бр. ИД *Поени еден родител Поени 

1 70134  82,000 

 

 

*Вкупно поени еден родител – важи само за кандидати чие родителско право го врши само 

еден родител 



 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Универзитет „Св. КИРИЛ И 
МЕТОДИЈ“ - Скопје 

Факултет за информатички 
науки и компјутерско 

инженерство 

ул. „Руѓер Бошковиќ“ 16, 1000 Скопје 

       
 
 
Решение за прием, втор уписен рок за втор циклус на студии, 2018/2019-

Биоинформатика - Приватна квота 
 

Р.Бр. ИД *Поени еден родител Поени 

1 70257  77,000 

 

 

*Вкупно поени еден родител – важи само за кандидати чие родителско право го врши само 

еден родител 



 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Универзитет „Св. КИРИЛ И 
МЕТОДИЈ“ - Скопје 

Факултет за информатички 
науки и компјутерско 

инженерство 

ул. „Руѓер Бошковиќ“ 16, 1000 Скопје 

       
 
 
Решение за прием, втор уписен рок за втор циклус на студии, 2018/2019-

Интелигентни системи - Приватна квота 
 

Р.Бр. ИД *Поени еден родител Поени 

1 70189  95,000 

 

 

*Вкупно поени еден родител – важи само за кандидати чие родителско право го врши само 

еден родител 



 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Универзитет „Св. КИРИЛ И 
МЕТОДИЈ“ - Скопје 

Факултет за информатички 
науки и компјутерско 

инженерство 

ул. „Руѓер Бошковиќ“ 16, 1000 Скопје 

       
 
 
Решение за прием, втор уписен рок за втор циклус на студии, 2018/2019-

Паметни поврзани системи - Приватна квота 
 

Р.Бр. ИД *Поени еден родител Поени 

1 70033  86,700 

 

 

*Вкупно поени еден родител – важи само за кандидати чие родителско право го врши само 

еден родител 
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