
          РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”-БИТОЛА 

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

Бр.08-427/2 

02.07.2021 година 

С К О П Ј Е 

 

 

 Врз основа на член 136 од Законот за високото образование („Службен весник на 

Република Северна Македонија” бр.82/18)  и член 4 од Правилникот за условите, критериумите 

и правилата за запишување и студирање на трет  циклус студии на Универзитетот „Св.Климент 

Охридски“- Битола, Советот на трет циклус студии на Факултетот за безбедност,  на седница 

одржана на 02.07.2021 година, донесе 

 

                                                             О Д Л У К А  
за утврдување на соодветноста на студиските програми за запишување на трет циклус 

студии на Факултетот за безбедност, во академската 2021/2022 година 

 

 

1. Советот на трет циклус студии на Факултетот за безбедност ја утврди соодветноста 

на студиските програми за запишување на трет циклус студии на Факултетот за безбедност: 

  

- Кандидати кои завршиле академски студии од втор циклус, односно постдипломски 

студии од областа на општествените науки, имаат остварено минимум 300 европски кредити 

од првиот и вториот циклус на студии (додипломски и постдипломски студии) збирно и кои ги 

исполнуваат другите услови согласно Законот за високото образование, Правилникот за 

условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии на 

Универзитетот „Св.Климент Охридски“- Битола и Конкурсот на Универзитетот„Св.Климент 

Охридски“- Битола, за запишување на студенти на трет циклус студии- докторски студии, во 

академската 2021/2022 година;  

- Кандидати кои магистрирале на студиски програми за постдипломски студии од 

областа на општествените науки, со коишто се стекнале со научен степен Магистер, пред 

воведувањето на ЕКТС и ги исполнуваат другите услови во согласност со Законот за високото 

образование, Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање 

на трет циклус студии на Универзитетот „Св.Климент Охридски“- Битола  и горенаведениот 

Конкурс и  

- Странски државјани, според условите утврдени со Законот за високото образование, 

Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет 

циклус студии на Универзитетот „Св.Климент Охридски“- Битола и горенаведениот Конкурс. 

 

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето. 

 
            Примерок од Одлуката да се достави дo: Конкурсна комисија за упис на трет циклус 

студии, раководител на трет циклус студии и архива. 

 

 

 
                                                                                                           

                                                                                                             РАКОВОДИТЕЛ НА СОВЕТ 

                                                                                                  НА ТРЕТ ЦИКЛУС 

                          

                                                                                                  Проф. д-р Оливер Бачановиќ 

 


