
Листа на кандидати кои ГИ ИСПОЛНУВААТ условите согласно Конкурсот за доделување на 100
(сто) 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 од приватните училишта остануваат под линија и не се здобиваат со право на
стипендија.

Реден бр. ИД број од електронската
апликација или архивски број
од хартиена апликација која
започнуваат со бр. 19-11892

Име и презиме на
кандидатот

Град/Општина

1 30 Амин Идризовски Центар Жупа
2 46913 Фљамур Лимани Куманово
3 46292 Тијана Огнањоска Центар

Листа на кандидати кои НЕ ГИ ИСПОЛНУВААТ условите за 100 (сто) стипендии за
талентирани ученици од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија
за учебната 2020/2021 година.

Реден
број

Име и презиме
на кандидатот

Град/Општин
а

Образложение ИД број од
електронската
апликација или
архивски број од
хартиена
апликација која
започнуваат со
бр. 19-11892

1.

Зорица
Караѓозова М.Каменица

Доставената награда од државен
натпревар е стара. Другата
доставена награда нема доказ за
меѓународниот карактер 464

2.
Јонида
Ибрахими Струга

Доставените дипломи не се од
државни или меѓународни
натпревари 129

3.

Сара Маневска Кратово

Двете доставени награди од државен
натпревар се стари односно не се од
претходната учебна година 128

4.

Ветина Бојку Струга

Доставените дипломи не се од
државни или меѓународни
натпревари 127

5.
Амра Џелеши Струга

Нема доставено дипломи од освоени
награди 126

6.
Алмир Даути Струга

Нема доставено дипломи од освоени
награди 124

7. Методија
Стојаноски Струга

од потребни минимум две
награди,само една диплома е 118



согласно конкурсот, другата
диплома е пофални без освено
место.

8.

Матеј Димиќ Куманово

нема освоено минимум една награда
во поединечна категорија за освоен
I,II,III, на меѓународен натпревар
или на државен натпревар односно
има доставени
сертификати,пофалници без освоено
место. 116

9.

Алда
Ибрахими Струга

нема освоено минимум една награда
во поединечна категорија за освоен
I,II,III, на меѓународен натпревар
или на државен натпревар односно
има доставени сертификати без
освоено место. 117

10.
Илјази Невзат Струга

нема постигнат котинуиран одличен
успех . 114

11.

Илјази Арзу Струга

нема освоено минимум една награда
во поединечна категорија за освоен
I,II,III, на меѓународен натпревар
или на државен натпревар. 113

12.

Елмедина Речи Струга

нема освоено минимум една награда
во поединечна категорија за освоен
I,II,III, на меѓународен натпревар
или на државен натпревар. 109

13.

Дорина Муча Дебар

нема освоено минимум една награда
во поединечна категорија за освоен
I,II,III, на меѓународен натпревар
или на државен натпревар. 105

14.

Беса Красничи Чаир

нема освоено минимум една награда
во поединечна категорија за освоен
I,II,III, на меѓународен натпревар
или на државен натпревар,односно
има доставено сертификати,
благодарници без освоено место. 112

15.

Ангела
Бошковска

Скопје
/Кисела вода

нема сведителство /има известување
за успех и поведение / едно прво
место од здруженије на просветни
работници и литературни творци-не
е акредитирано /една диплома за
второ место од ликовен конкурс за
земјите од западен балкан 5 земји
(не се 10) 82

16.

Меглена
Лазаровска Гевгелија

диплома од 10 ти меѓународен
натпревар за камерна музика прва
награда/ заедно со уште двајца (не е
поединечна награда) 87

17. Гала
Спиридонова

Скопје/
Кисела Вода

освоено 3то место на општински
натпреварпо ликовно образование 88



/општинаКисела вода односно не е
од областа на науката, техниката,
културата и уметноста

18.

Анастасија
Исјаковска

Скопје/Карпо
ш

сите дипломи се за танцување се за
танцување/ стручно образование
односно не е од областа на науката,
техниката, културата и уметноста 89

19.
Деа Кука Дебар

нема награди само пофалници и
сертификат за учество 89

20.

Едон Амбари Дебар

освоената награда не е од
акредитирани здруженија на

наставници од Министерството за
образование и наука кои

организираат натпревари на
ученици 90

21. Тамара
Насевска Прилеп

Дипломите не се заверени на нотар/
сите се за поезија/СОУ Р.Р Ричко 92

22.
Греса Креља Струга

нема награди само пофалници и
сертификат за учество 94

23.

Андријана
Стојчевска Куманово

Дипломите и сведителствата не се
заверени на нотар/нема освоено
награда / нема потврда за  ученички
статус 95

24.
Харије Доко

документите се износ на плата на
родител 108

25. Маоника
Нановска Скопје нема диплома приложено 81

26. Благојче
Ристески Прилеп нема просек 87

27.

Антонија
Ангеловска Пробиштип

дипломата е за прва награда камерна
музика меѓународна односно не е од
областа на науката, техниката,
културата и уметноста 82

28.
Усеин Брауер Струга

Дипломите се за учество /нема
освоено место 75

29.

Михаела
Чипевска Берово

има една втора награда од СММ
кенгур /другите се од пинг понг
натпревари односно наградата не е
од областа на науката, техниката,
културата и уметноста 59

30.

Доријана
Селмани

Тетово
/Боговиње
/С.Горно
Седларце наградите се од 2016 и 2014 102

31. Леонора
Сакити Тетово

плата на родители место освоени
награди 103

32.
Диелза Трепча Дебар

нема никаква документација освен
сведитетлства 106

33.
Елиза Имери Дебар

нема никаква документација освен
сведитетлства 104



34.

Стефан
Сивевски Скопје

нема освоено минимум две награди
во претходните учебни години.
Приложената доплома од
меѓународен натпревар Кенгур, со
нотарска заверка број УЗП
7586/2020, не е освоена на
меѓународен натпревар каде во исто
време се натпреварувале најмалку
10 држави. 31

35.

Филип
Сивевски Скопје

нема освоено минимум две награди
во претходните учебни години.
Приложената доплома од
меѓународен натпревар Кенгур, со
нотарска заверка број УЗП
7580/2020, не е освоена на
меѓународен натпревар каде во исто
време се натпреварувале најмалку
10 држави. 32

36.
Марија
Магдалена
Богдановска Скопје

нема освоено минимум една награда
во претходната учебна година и сите
приложени документи се
фотокопии. 33

37.

Елена
Бајлозова Скопје

нема освоено минимум две награди
во петходните учебни години.
Приложената доплома со нотарска
заверка број УЗП 5629/2020 е од
државен натпревар по наставен
предмет кој не е значаен за
здравствена стука 35

38. Ивана
Аврамовска Скопје

нема освоено минимум една награда
во претходната учебна година. 36

39. Емра
Муртезани Куманово

нема освоено минимум една награда
во претходната учебна година. 39

40.

Прина Реџепи

нема освоено минимум две награди
во петходните учебни години.
Приложената доплома издадена од
ЈУ Градска библиотека „Браќа
Миладиновци“ е од неакредитиран
организатор. Сертификатот издаден
од ЈУ Градска библиотека „Браќа
Миладиновци“, Сертификатот
издаден од Фонд за иновации како и
двата Сертификати издадени од
Македонско биолошко друштво се
докази за учество но не за освоено
место. 43

41.

Иван
Митковски Гази Баба

нема освоено минимум една награда
во претходната учебна година,
приложените диплома за втора
награда државен натпревар од 11- 44



13.04.2019г и диплома за второ
место меѓународен натпревар од 9-
12.05.2019 година се освоени во
учебната 2018/2019 г а не во
претходната 2019/2020 г .

42.

Жан Саздов Скопје

нема освоено минимум две награди
во петходните учебни години,
аплицира за 100 талентирани
спортисти, документите во оригинал
се во 400 стипендии за социјална
поддршка. 47

43.

Маида Неби Тетово

нема освоено минимум една награда
во претходната учебна
година.Нотарски заверената
Пофалница за освоена трета награда
издадена од Сојузот на хемичарите
и технолозите на Македонија  е од
22.4.2017г,сите други приложени
сертификати се за учество и/или не
се издадени од акредитирано
здружение на наставници. 51

44.

Васил
Наумовски Центар

нема освоено минимум две награди
во петходните две учебни години
односно има освоено само една прва
награда по географија во учебната
2018/2019г . Останатите приложени
награди не се освоени во
предходните две учебни години. 52

45. Ресмије
Камбери Гази Баба

нема освоено минимум една награда
во претходната учебна година. 54

46.

Фјола Селији Куманово

нема освоено минимум две награди
во петходните две учебни години.
Приложената доплома со нотарска
заверка број УЗП 4693/2020 не е
издадена од акредитирано
здружение на наставници.
Апликацијата е за 100 талентирани
спортисти. 55

47.

Матеј
Јовчевски Аеродром

нема освоено минимум една награда
во претходната учебна година во
поединечна категорија.
Приложената Диплома за освоено
прво место физика е во учебната
2018/2019 година а Дипломата за
освоен сребрен медал на
меѓународен натпревар не е во
поединечна категорија истата е
освоена во пар со Ива Јургушеска. 57

48. Џенета
Мемемти Липково

нема доставено документи согласно
конкурсот 46250



49.

Анастасија
Ташковиќ Илинден

доставените дипломи не се
соодветни на струката што ја
изучува  ученикот во средното
училиште. 46765

50.

Симона
стојановски Куманово

од доставените дипломи дел од нив
се пофалници, дел се постари од две
учебни години и не се освоени од
акредитирани здруженија. 46510

51. Леон
Тричковски Гази Баба

доставените дипломи не се освоени
на државен натпревар. 46767

52.

Стефан
Крстески Кичево

од минимум две потребни дипломи
само една диплома е согласно
конкурсот, една диплома е постара
од две предходни учебни години
другат диплома е сертификат и
дипломата од народна техника не е
од акредитирано здружение 46771

53.
Ивана
Здравковска Кисела Вода

диломите не се соодветни на
струката што ја изучува ученикот во
средното училиште 46519

54.

Ѓорѓи Бакаров Неготино

од минимум две потребни дипломи
само една диплома е согласно
конкурсот, доставена е само една
диплома е постара од две предходни
учебни години. 46783

55. Филип
Насковски Куманово

нема доставено документи согласно
конкурсот 46784

56.

Симона
Трајкоска Скопје

доставените дипломи не се
соодветни на струката што ја
изучува ученикот во средното
училиште. 46535

57.
Амела Кроси Сарај

доставените дипломи не се освоени
на државен натпревар. 46792

58.

Филип
Калаџиски Берово

доставените дипломи не се освоени
од акредитирани здружениа на
наставници од страна на
Министерството за образование
инаука 46287

59. Евгенија
Крстеска Кичево

нема доставено диплома согласно
конкурсот 46289

60.

Мелда Чако Гостивар

доставените награди не се освоени
од акредитирани здружениа на
наставници од страна на
Министерството за образование и
наука,односно се сертификати без
освоено место. 46802

61.

Јована
Стоевска Пробиштип

доставените дипломи не се
соодветни на струката што ја
изучува ученикот во средното
училиште. 46293



62.

Лука
Михајловски Аеродром

доставените дипломи немат освоено
место и не се од акредитирани
здруженија на наставници од
Министерство за образование и
наука,односно се пофалници,
благодарници. 46549

63. Дарија
Петрушевска Град Скопје

нема доставено документи согласно
конкурсот 46551

64. Теодора
Бошеска Прилеп

нема доставено дипломи согласно
конкурсот. 46811

65.
Валмир Исени Липково

нема доставено документи согласно
конкурсот 46557

66. Јана
Михајлоска Прилеп

нема доставено документи согласно
конкурсот 46559

67. Ива Илиевска Куманово Нема приложени дипломи 46113
68.

Ана Димоска Охрид
Освоените награди не се од државни
и меѓународни натпревари 46599

69.
Димитар
Калески Ресен

Нема освоено минимум 2 награди и
свидетелствата и наградите се копии
не заверени на нотар 46601

70.
Никуш
Томоски Тетово

Нема освоено минимум 2 награди
претходните две години и Нема
доставено изјави 46859

71.
Пеце Георгиев Битола

Нема изјави и комплетни
свидетелства 46350

72. Даниел
Мишковски Јегуновце

Нема освоено награди на државни
или меѓународно натпреварување 46364

73. Лука Колев Кратово Освоената награда е од 2017 година 46876
74. Анастасија

Мирческа Долнени Нема континуиран одличен успех 46878
75. Даниела

Лазороска Струга
Нема свидетелство и дипломи од
освоени награди 46626

76.

Христина
Треноска Струга

Нема изјава дека не е корисник на
друга стипендија и нема дипломи со
освоени награди на меѓународни
или државни натпревари 46633

77. Јовица
Димовски Велес

Доставената награда не е од
државен или меѓународен натпревар 46894

78.
Борче
Исакоски Охрид

Нема дипломи од освоени награди
на државно или меѓународно
натпреварување 46385

79. Натали
Ширкоска Прилеп Нема свидетелство и дипломи 46897

80.

Бесиана Билали Кичево

Нема свидителства и дипломи со
освоени награди на државни и
меѓународни натпревари 46388

81. Елена
Маслинко Битола Нема прикачени документи 46644

82. Симона
Ристовска Неготино Нема прикачени документи 46900



83. Јана Чокова Велес Нема приложени награди 46188
84.

Ивона Јаневска Кавадарци

Освоената награда од 2 место и е од
2018 година, а останатите потврди и
се Потврди за учество 46704

85.

Kaлина
Стојчевска

освоената награда не е од областа на
науката, техниката, културата и
уметноста, што ја изучува ученикот
во средното училиште; нема
доставено потврда за редовен
ученик 46706

86.
Емине Ислами Тетово

Доставените награди не се добиени
во претходните две учеб.год. 46460

87. Зорица
Андовска Кисела Вода Нема приложени награди 46718

88.
Анастасија
Костоска Ѓорче Петров

Во претходните две учебни год. Има
само 1 државна награда а потребни
се 2 46723

89. Марија
Утковска Бутел Нема прикачени документи 46212

90.

Ивана
Додевска Гази Баба

Има прикачено копија од
сведителство и нема освоени
награди во период кој е одреден
според Конкурсот 46214

91. Јована
Силјановска Скопје Нема приложени награди 46215

92.
Евгенија
Неданоска Прилеп

Нема минимум две државни или
меѓународни награди од
претходните две учебни години 46727

93. Евгенија
Конеска Прилеп Нема приложени награди 46473

94.
Мартина
Зафировска Ѓорче Петров

Нема приложени државни или
меѓународни награди од
претходната учебна година 46732

95. Сара Ахмеди Чаир Нема приложено документи 46223
96. Даниела

Груевска Гостивар
Нема приложено сведителства,
изјави, награди. 46739

97. Ана Ладева Св.Николе Нема приложени награди 46499
98. Виктор

Угриновски Гостивар Нема проложени документи 46755
99. Ања Илич Ѓорче Петров Нема приложени награди 46761
100. Хадиса

Незировска Дебар Нема прикачени документи 46821
101. Стефани

Стојчевска Ѓорче Петров Нема прикачени дипломи/награди 46314
102.

Фисник Рака Чаир
Проложените награди се со постар
датум од претходната учебна година 46578

103. Ангела
Влинтовска Центар

Приложените награди се од пред
09.19 46588

104.
Ерда Рамадани

нема дипломи за освоено место што
се предвидени во конкурсот има 1



само благодарници
105. Катја

Какуринова
нема дипломи за освоено место што
се предвидени во конкурсот 5

106.
Ениса Муареми

нема дипломи за освоено место што
се предвидени во конкурсот 7

107.
Аиша Љоки

нема дипломи за освоено место што
се предвидени во конкурсот 12

108.

Сара Бурнеска Скопје

Дел од доставените дипломи се
постари од двете претходни учебни
години, а дел се без освоено место. 13

109.
Елвира Касуми

нема дипломи за освоено место што
се предвидени во конкурсот 17

110.
Селма Бајрами

нема дипломи за освоено место што
се предвидени во конкурсот 21

111. Климентина
Ефремова Кратово

приложени награди не се освоени во
предходните две учебни години. 24

112.

Елена
Павловска Пехчево

Документите се копии и не се
заверени, некои дипломи се постари
од две претходни учебни години,
дел од дипломите се сертификати и
благодарници без освоено место,
приложените дипломи од
меѓународниот натпревар Кенгур не
се признаваат дека Кенгур не е
натпревар каде се наптреваруваат 10
држави 25

113. Сара
Максимовска

нема дипломи за освоено место што
се предвидени во конкурсот 26

114. Ана
Стефаноска

нема дипломи за освоено место што
се предвидени во конкурсот 27

115.
Артин Амети Град Скопје

нема приложени дипломи за
освоени награди 46645

116.

Ирма Цамиќ Чаир

Дипломите не се признаваат бидејќи
се со постари датуми, а едната
диплома не е од акредитирано
здружение 46915

117. Јана Јовиќ недостасува досие со документи 46406
118. Ана Павловска Скопје недостасува досие со документи 46409
119. Лабинот

Абдурамани тетово
недостасува свидетелства и освоени
дипломи 46922

120.
Лабинот
Мизари Струга

награда од спорт/ освоената награда
не е од областа на науката,
техниката, културата и уметноста 46925

121. Роза
Добринова Кавадарци нема дипломи за освоени награди 46680

122. Сидрит Халити Теарце Наградата е со постар датум 46936
123. Ѓорги

Димовски Битола Дипломите со постари датуми 46682
124. Ева

Димитриевска Куманово
Освен една, другите награди се со
постар датум или пофалници, а и 46939



требаат минимум две дипломи
125. Даниела

Трајковска Сарај недостасува досие со документи 46943
126. Петар

Здравевски Гази Баба нема дипломи за освоени награди 46944
127. Милица

Димитриевска Кисела вода
Дипломата не и се признава дека е
со постар датум 46693

128. Валентин
Стојковски

Македонски
Брод

Наградите од кенгур не се
признаваат 46952

129. Симона
Чолакова Битола нема дипломи за освоени награди 46699

130.

Бесте Реџеп Тетово

доставените награди не се освоени
од акредитирани здруженија на
наставници од Министерство за
образование и наука 59

131.
Еда Алимоска Кичево

нема доставени дипломи согласно
конкурсот 60

132.

Екатерина
Стојановска Скопје

од доставените дипломи некои се
постари од две претходни учебни
години и не се освоени од
акредитирани здруженија на
наставници од Министерство за
образование и наука 61

133.

Љубомир
Давитков Кочани

доставената диплома не е освоена од
акредитирани здруженија на
наставници од Министерство за
образование и наука,односно некои
се сертификати без освоено место,
некои дипломи се постари од една
предходна учебна години. 62

134.

Теодора
Вељановска Куманово

доставената диплома не е освоена од
акредитирани здружениа на
наставаници од Министерство за
образование и наука. 64

135.

Александра
Трифуновска Тетово

доставената диплома не е
акредитирани здруженија од
Министерство за образование и
наука. 65

136.

Еуриса  Каба Дебар

доставената диплома не е од
акредитирани здруженија од
Министерство за образование и
наука и е без освоено место. 66

137.
Динете Јашари Куманово

доставената диплома е сертификат
без освоено место. 67

138.
Софија
Добревска Илинден

од потребни минимум  две дипломи
само една диплома е согласно
конкурсот. 69

139. Јетмир Беља Чаир нема дипломи согласно конкурсот. 71
140. Филип

Пешковски Ѓорче Петров
доставената диплома не е освоена на
државен  или на меѓународен 73



натпревар согласно конкурсот.
141.

Амела
Сулејмани Сарај

доставените дипломи не се освоени
на државен  или меѓународен
натпревар согласно конкурсот. 76

142.

Митко Ѓоров Гевгелија

доставените дипломи не се освоени
на државен  или меѓународен
натпревар согласно конкурсот. 78

143.

Лисиан Усени Струга

доставените дипломи не се освоени
на државен натпревар, односно се
освоени на регионален и општински
натпревар. 79

144.
Канита Речица Чаир

нема доставени дипломи согласно
конкурсот 80

145. Арсениј
Ангелески Прилеп

Нема доказ за меѓународниот
карактер 46344

146.

Кренаре Исени Гази Баба

Освоените награди не се од државни
и меѓународни натпревари и не се
во поединечна категорија 46631

147. Тијана
Манасова

Свети
Николе

Нема минимум две награди
согласно Конкурсот

46603


