
 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Универзитет „Св. КИРИЛ И 
МЕТОДИЈ“ - Скопје 

Машински факултет 
„Карпош II“ бб, 1000 Скопје 

       
 
 

Решение за прием во втор уписен рок 2018/19-Автоматизација и 
управувачки системи - Државна квота 

 
Р.Бр. ИД *Поени еден родител Поени 

1 68432  65,701 

 

 

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

еден родител 



 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Универзитет „Св. КИРИЛ И 
МЕТОДИЈ“ - Скопје 

Машински факултет 
„Карпош II“ бб, 1000 Скопје 

       
 
 
Решение за прием во втор уписен рок 2018/19-Енергетика и екологија - 

Државна квота 
 

Р.Бр. ИД *Поени еден родител Поени 

1 68486  64,029 

2 68553  54,562 

3 68585  42,400 

4 68892  41,527 

 

 

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

еден родител 



 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Универзитет „Св. КИРИЛ И 
МЕТОДИЈ“ - Скопје 

Машински факултет 
„Карпош II“ бб, 1000 Скопје 

       
 
 

Решение за прием во втор уписен рок 2018/19-Индустриски дизајн - 
Државна квота 

 
Р.Бр. ИД *Поени еден родител Поени 

1 68450  96,028 

 

 

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

еден родител 



 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Универзитет „Св. КИРИЛ И 
МЕТОДИЈ“ - Скопје 

Машински факултет 
„Карпош II“ бб, 1000 Скопје 

       
 
 

Решение за прием во втор уписен рок 2018/19-Индустриски дизајн - 
Приватна квота 

 
Р.Бр. ИД *Поени еден родител Поени 

1 68655  76,567 

2 68312  76,045 

3 68154  62,087 

4 68036  57,234 

 

 

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

еден родител 



 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Универзитет „Св. КИРИЛ И 
МЕТОДИЈ“ - Скопје 

Машински факултет 
„Карпош II“ бб, 1000 Скопје 

       
 
 

Решение за прием во втор уписен рок 2018/19-Материјали, процеси и 
иновации - Државна квота 

 
Р.Бр. ИД *Поени еден родител Поени 

1 68707  69,854 

2 68027  54,942 

3 68483  46,174 

 

 

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

еден родител 



 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Универзитет „Св. КИРИЛ И 
МЕТОДИЈ“ - Скопје 

Машински факултет 
„Карпош II“ бб, 1000 Скопје 

       
 
 

Решение за прием во втор уписен рок 2018/19-Мехатроника - Државна 
квота 

 
Р.Бр. ИД *Поени еден родител Поени 

1 68646  73,947 

 

 

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

еден родител 



 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Универзитет „Св. КИРИЛ И 
МЕТОДИЈ“ - Скопје 

Машински факултет 
„Карпош II“ бб, 1000 Скопје 

       
 
 
Решение за прием во втор уписен рок 2018/19-Мехатроника - Приватна 

квота 
 

Р.Бр. ИД *Поени еден родител Поени 

1 68475  57,515 

 

 

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

еден родител 



 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Универзитет „Св. КИРИЛ И 
МЕТОДИЈ“ - Скопје 

Машински факултет 
„Карпош II“ бб, 1000 Скопје 

       
 
 
Решение за прием во втор уписен рок 2018/19-Производно инженерство 

- Државна квота 
 

Р.Бр. ИД *Поени еден родител Поени 

1 68538  83,559 

2 68676  65,532 

 

 

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

еден родител 



 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Универзитет „Св. КИРИЛ И 
МЕТОДИЈ“ - Скопје 

Машински факултет 
„Карпош II“ бб, 1000 Скопје 

       
 
 
Решение за прием во втор уписен рок 2018/19-Термичко инженерство - 

Државна квота 
 

Р.Бр. ИД *Поени еден родител Поени 

1 68222  66,337 

 

 

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

еден родител 



 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Универзитет „Св. КИРИЛ И 
МЕТОДИЈ“ - Скопје 

Машински факултет 
„Карпош II“ бб, 1000 Скопје 

       
 
 
Решение за прием во втор уписен рок 2018/19-Транспорт, механизација 

и логистика - Државна квота 
 

Р.Бр. ИД *Поени еден родител Поени 

1 68207  76,600 

2 68929  57,397 

 

 

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

еден родител 


