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Врз основа на член 103 точка 2, во врска со членовите 127 и 149 точка 1 од 
Законот за високото образование, член 17 од Правилникот за условите, 
критериумите и правилата за запишување и студирање на втор циклус студии и врз 
основа на Oдлуките на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ - Битола бр.14-229/5 од 26.02.2021 година, бр. 14-575/7 oд 31.05.2021 
година, и бр.14-1448/13 од 29.12.2021 година и Одлуката на Владата на Република 
Северна Македонија за давање согласност на Конкурсите за запишување на студии 
од втор циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил 
и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, 
Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универзитетот 
за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во 
академската 2021/2022 година, бр.  40-5419/1 од 18.05.2021 година („Службен 
весник на РСМ“ бр. 112/2021 година), Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - 
Битола објавува:  
 
 
 
 

I. БРОЈ НА СТУДЕНТИ 
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СТУДИСКИ ПРОГРАМИ НА ВТОР ЦИКЛУС УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 
 

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА 105 500/600 едногодишни - два 
семестри 

Машинство 29 500 едногодишни - два семестри 
Индустриско инженерство и менаџмент 16 500 едногодишни – два семестри 

Сообраќајно-транспортно инженерство  
Модул: Патен сообраќај и транспорт 27 600 едногодишни – два семестри 

Графичко инженерство и дизајн 10 500 едногодишни – два семестри 
Електротехника 6 500 едногодишни – два семестри 

Инженерство за заштита на животната и 
работна средина 7 500 едногодишни – два семестри 

Мехатроника 10 500 едногодишни – два семестри 
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И 
КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ – 
БИТОЛА 

43 300 едногодишни - два 
семестри 

Информатички науки и комуникациско 
инженерство Модул: Сотфверско инженерство 
и апликации 

3 300 едногодишни – два семестри 

Информатички науки и комуникациско 4 300 едногодишни – два семестри 
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инженерство Модул: Пресметковно 
инженерство  
Информатички науки и комуникациско 
инженерство Модул: Информациски системи и 
управување со знаење 

4 300 едногодишни – два семестри 

Информатички науки и комуникациско 
инженерство Модул: Интелигентни 
инженерски системи 

4 300 едногодишни – два семестри 

Информатички науки и комуникациско 
инженерство Модул: Иновативни 
комуникациски технологии 

5 300 едногодишни – два семестри 

Информатика и компјутерска техника 23 300 двегодишни – четири 
семестри 

ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
– ВЕЛЕС 40 500/800 

едногодишни – два 
семестри / двегодишни – 

четири семестри 
Нутриционизам 15 800 едногодишни – два семестри 

Нутриционизам 9 500 двегодишни – четири 
семестри 

Управување со квалитет и безбедност на храна 16 500 едногодишни – два семестри 
 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ПРИЛЕП 35 350/450 
едногодишни – два 

семестри / двегодишни – 
четири семестри 

Маркетинг менаџмент 5 450 едногодишни – два семестри 
Меѓународна економија и бизнис 6 450 едногодишни – два семестри 
Сметководство, финансии и ревизија 5 450 едногодишни – два семестри 

Бизнис администрација – менаџмент 1 350 двегодишни – четири 
семестри 

Е-бизнис 4 450 едногодишни – два семестри 
Банкарство 11 450 едногодишни – два семестри 
Менаџмент 3 450 едногодишни – два семестри 

ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И 
УГОСТИТЕЛСТВО - ОХРИД 46 450/600 едногодишни - два 

семестри 

Туризам 8 450 едногодишни – два семестри 
Осигурување 15 450 едногодишни – два семестри 
Царина и шпедиција 13 450 едногодишни – два семестри 
Царина и шпедиција (програма на англиски 
јазик) 10 600 едногодишни – два семестри 

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА 78 600 едногодишни - два 
семестри 

Наставник по одделенска настава 
Модули: 
Методика на одделенска настава – македонски 
јазик 
Методика на одделенска настава – природа и 
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природни науки 
Методика на одделенска настава – општество и 
општествени науки 
Методика на одделенска настава – ликовно 
образование 
Методика на одделенска настава – физичко и 
здравствено образование 
Методика на одделенска настава – математика 
Методика на одделенска настава – музичко 
образование 
Соработка со семејството и локалната заедница 
Инклузивна практика во одделенската настава 
Теорија на поучување 
Професионален развој и професионална 
соработка 
Интеркултурна практика во одделенската 
настава 
Воспитувач 
Модули: 
Воспитувач со предметна специјалност 
македонски јазик 
Воспитувач со предметна специјалност 
природа и природни науки 
Воспитувач со предметна специјалност 
општество и општествени науки 
Воспитувач со предметна специјалност 
ликовна култура 
Воспитувач со предметна специјалност 
физичко и здравствено воспитание 
Воспитувач со предметна специјалност 
математика 
Воспитувач со предметна специјалност 
музичка култура 
Соработка со семејството и локалната заедница 
Инклузивна практика во предучилишните 
установи 
Теории на поучување во предучилишните 
установи 
Професионален развој и професионална 
соработка 
Интеркултурна практика во предучилишните 
установи 
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едногодишни – два семестри 

Македонски јазик и книжевност 8 600 едногодишни - два семестри 

Англиски јазик и книжевност 8 600 едногодишни - два семестри 
English Language and Literature 10 600 едногодишни - два семестри 

Менаџмент во образованието 8 600 едногодишни - два семестри 
Образование на надарени и талентирани 10 600 едногодишни - два семестри 
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Информатика и техничко образование – ИТО 
(заедничка студиска програма со Технички 
факултет и Факултет за информатички и 
комуникациски технологии) 

10 600 едногодишни - два семестри 

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ 47 350/400 
едногодишни – два 

семестри / двегодишни – 
четири семестри 

Криминалистика 25 400 едногодишни – два семестри 
Безбедност 8 400 едногодишни – два семестри 
Криминологија и криминална политика 8 400 едногодишни – два семестри 

Безбедност 6 350 двегодишни – четири 
семестри 

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – КИЧЕВО   141 400 едногодишни – два 
семестри 

Казнено право и криминологија – Кичево 16 400 едногодишни – два семестри 
Казнено право и криминологија – Битола 44 400 едногодишни – два семестри 
Бизнис право – Кичево 6 400 едногодишни – два семестри 
Бизнис право – Битола 26 400 едногодишни – два семестри 
Административно право и администрација – 
Кичево 8 400 едногодишни – два семестри 

Административно право и администрација – 
Битола 16 400 едногодишни – два семестри 

Човекови права и демократија – Кичево 9 400 едногодишни – два семестри 
Човекови права и демократија – Битола 16 400 едногодишни – два семестри 

ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ – 
БИТОЛА 25 300/400 

едногодишни – два 
семестри / двегодишни – 

четири семестри 
Технологија на анимални производи 4 400 едногодишни – два семестри 

Зоотехника 5 300 двегодишни – четири 
семестри 

Зоотехника 4 400 едногодишни – два семестри 
Квалитет и безбедност на храна 7 400 едногодишни – два семестри 
Агроменаџмент                                                 5 400 едногодишни – два семестри 

НАУЧЕН ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН - 
ПРИЛЕП 12 300 

едногодишни – два 
семестри / двегодишни – 

четири семестри 
Производство на тутун 2 300 едногодишни – два семестри 
Обработка и преработка на тутун 5 300 едногодишни – два семестри 
Агроменаџмент во тутунското стопанство 5 300 едногодишни – два семестри 
ВКУПНО (Академски студии)                                572 

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ НА ВТОР ЦИКЛУС 
СТРУЧНИ СТУДИИ 

 

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ 10 250 едногодишни – два 
семестри 
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Безбедност 10 250 едногодишни – два семестри 
 

   ВКУПНО (Стручни студии)                                        10 
  УНИВЕРЗИТЕТ ВКУПНО                                         582 

 
 
II. Условите и критериумите за конкурирање и запишување, спроведувањето на 
Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии, документите за 
пријавување и запишување се врз основа на објавениот Конкурс за запишување 
студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот ,,Св. 
Климент Охридски“ – Битола во академската 2021/2022 година, објавен на 
05/06.06.2021 во дневниот весник „Слободен печат“ и на веб страната на 
Универзитетот, www.uklo.edu.mk. 
 

III. Рок за пријавување и запишување на кандидатите 

 Пријавување Запишување   

Трет уписен рок 30.12.2021 10.01.2022 
 
Забелешка: 
Подетални информации за условите за запишување на секоја од понудените 
студиски програми и за содржината и начинот на реализирање на вториот циклус 
на студии, кандидатите може да добијат на веб страницата на Универзитетот или 
на веб страниците на соодветните високообразовни единици во состав на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола. 
 
 

www.uklo.edu.mk 
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