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Листа на кандидати кои ГИ ИСПОЛНУВААТ условите од Дополнителниот конкурс за
доделување на 10 (десет) стипендии за талентирани ученици од јавните и приватните средни
училишта во Република Северна  Македонија за учебната 2020/21 година, но поради помал број
на поени од последниот рангиран кандидат остануваат под линија и НЕ СЕ ЗДОБИВААТ
со право на стипендија.

Реден
бр.

ИД број од
електронската
апликација или
архивски број од
хартиена апликација

Име и презиме на
кандидатот

Град/Општина Поени Образложение

1

49905 Ена Пашиќ

Скопје 6 Помалку поени од
последниот ученик од
приватни училишта

2

49831 и 19-15344/1
Анастасија
Димовска Берово 3

Помалку поени од
последниот ученик од
државни училишта

Листа на кандидати кои НЕ ГИ ИСПОЛНУВААТ условите од Дополнителниот конкурс за
доделување на 10 (десет) стипендии за талентирани ученици од јавните и приватните средни
училишта во Република Северна  Македонија за учебната 2020/21 година.

Ред.бр. ИД Број од
електронската

апликација
или архивски

број Име и презиме Образложение Град
1.

49841 Борче Исаковски

Ученикот нема освоено минимум две награди согласно конкурсот
во последните две учебни години, односно наградата за освоено 2
место на државен натпревар не се прифаќа бидејќи освоената
награда не е од акредитирани здруженија на наставници од
Министерството за образование и наука кои организираат
натпревари на ученици Охрид

2.
49844 Фисник Рака

Освоените награди се со постар датум односно не се од последната
учебна година Скопје

3.

49873
Петар
Крстиновски

приложените награди на ученикот не се издадени од акредитирани
здруженија на наставници од Министерството за образование и
наука кои организираат натпревари на ученици Ресен

4.

49879
Исидора
Божиновска

нема освоено минимум две награди на I., II. или III. место во
последните две учебни години на меѓународни натпревари или на
државни награди доделени од акредитирани здруженија на
наставници од страна на МОН Куманово

5.
49888

Дарија
Петрушевска

Ученикот нема дипломи за освоени награди во претходните две
учебни години, потребни според Конкурсот Скопје

6.

49903 Ќетабије Мехмеди

Дипломата од Македонско географско друштво е за освоена
награда на општинско ниво, а останатите дипломи не се од
акредитирани здруженија на наставници од страна на МОН и не се
од претходната учебна година Тетово

7.
49917 Хајат Сулооџа

Ученикот нема диплома за освоена награда во претходната учебна
година, потребна според Конкурсот Ресен

8.
49923 Атакан Сулооџа

Ученикот нема дипломи за освоени награди во претходните две
учебни години, потребни според Конкурсот Ресен

9.

49948 Димитар Калески

освен меѓународната награда другите награди се без освоено место,
со постари датуми од пред две учебни години или од здруженија
кои не се акредитирани од МОН Ресен
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10.

49978 Искра Николоска

Приложените дипломи не се со освоено место, туку се пофалници,
сертификати за учество и тн. Или се со постари датуми односно не
се од претходната учебна годин Скопје

11.
50021 Мила Николовска

Ученикот нема диплома за освоена награда во претходната учебна
година, потребна според Конкурсот Скопје

12.
50101 Бајрам Трго

приложената награда е со постар датум, односно не е од
претходната година како што се бара според Конкурсот Струга

13.

50135 Ева Димитриевска

Нема освоено минимум две награди во претходните учебни години,
односно од приложените дипломи само една е со освоена награда
во претходните две учебни години а останатите се пофалници,
дипломи за учество како и освоена награда со постар датум Куманово

14.
19-15344/10 Валтон Фејзулаи

Ученикот нема дипломи за освоени награди потребни според
Конкурсот Куманово

15.

19-15344/2 Васил Наумовски

нема освоено минимум две награди во претходните две учебни
години односно има освоено само една прва награда по географија
во учебната 2018/2019 г, а останатите приложени награди не се
освоени во предходните две учебни години. Скопје

16.

19-15344/3
Давор
Младеновски

приложениот сертификат е без освоено место односно не е
диплома за освоена награда од акредитирани здруженија на
наставници од Министерството за образование и наука кои
организираат натпревари на ученици Скопје

17.
19-15344/4 Исидора Караевска

приложените награди на ученикот не се од државен или
меѓународен карактер Скопје

18.
19-15344/5 Ханида Абеска

Нема континуиран одличен успех и нема дипломи за освоени
награди

Центар
Жупа

19.
19-15344/7 Исра Јусуфи

Ученикот нема дипломи за освоени награди потребни според
Конкурсот

Студеничан
и

20.
49902 и 19-
15344/9 Аљма Адеми

Ученикот нема дипломи за освоени награди потребни според
Конкурсот, има доставено пофалници и сертификати за учество
кои не се бодираат Куманово


