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Прилог 3 
 

Предмети кои се бодираат при вреднувањето на успехот од средното образование за 

кандидатите кои средното образование го завршиле пред учебната 2007/2008 година  
и не полагале државна матура 

 

студиска програма прв предмет втор предмет 

Архитектонски факултет 

архитектура по избор на кандидатите по избор на кандидатите 

Градежен факултет 

за сите студиски програми математика 

по избор на кандидатите: 
физика, информатика, техничка механика, 
геодезија, општообразовен предмет, 
стручен предмет  

Факултет за електротехника и информациски технологии 

за сите студиски програми математика 
по избор на кандидатите: 
физика; основи на електротехника; 
информатика 

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство 

за сите студиски програми 
по избор на кандидатите: 
математика; физика; основи на електротехника; информатика 

Машински факултет 

за сите студиски програми математика 
по избор на кандидатите:  
физика, техничка механика, машински 
елементи со механика, информатика 

Технолошко-металуршки факултет 

за сите студиски програми хемија математика 

Природно-математички факултет 

биологија биологија хемија 

географија географија историја 

географски информациски 
системи 

географија информатика 

етнологија и антропологија македонски јазик историја 

математика математика физика или информатика 

физика физика математика, информатика или хемија 

хемија хемија математика, биологија или физика 

биологија-хемија биологија, математика хемија 

математика-физика математика физика 

Економски факултет 

за сите студиски програми македонски јазик математика 

Правен факултет „Јустинијан Први“ 

за сите студиски програми мајчин јазик историја 

Филозофски факултет  

филозофија мајчин јазик и литература 
- филозофија * 
- логика 
- историја 

педагогија мајчин јазик и литература 

- педагогија * 
- психологија 
- социологија 
- филозофија 
- граѓанско образование       

социологија 
меѓународни интеркултурни 
студии 

мајчин јазик и литература 

- социологија* 
- филозофија 
- историја 
- психологија 
- граѓанско образование 

психологија мајчин јазик и литература 

- психологија* 
- биологија 
- филозофија 
- социологија 

историја мајчин јазик и литература 

- историја* 
- социологија 
- филозофија 
- граѓанско образование 

историја со архивистика мајчин јазик и литература 
- историја* 
- социологија 

историја на уметност мајчин јазик и литература 
- историја* 
- ликовна уметнст 
- филозофија 

археологија мајчин јазик и литература 
- историја* 
- филозофија 
- граѓанско образование 
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студиска програма прв предмет втор предмет 

класична филологија (со една 
од потпрограмите: антички 
студии или византологија) 

мајчин јазик и литература 

- старогрчки јазик* 
- латински јазик* 
- историја 
- филозофија 

старогрчки јазик и античка 
книжевност (со една од 
потпрограмите: македонски 
јазик, француски јазични 
студии и француски книжевно-
културолошки студии) 

мајчин јазик и литература 

- старогрчки јазик* 
- латински јазик* 
- француски јазик 
- историја 
- филозофија 

латински јазик и античка 
книжевност (со една од 
потпрограмите: македонски 
јазик, француски јазични 
студии и француски книжевно-
културолошки студии) 

мајчин јазик и литература 

- старогрчки јазик* 
- латински јазик* 
- француски јазик 
- историја 
- филозофија 

безбедност, одбрана и мир мајчин јазик и литература 

- одбрана* 
- историја 
- социологија 
- филозофија 

социјална работа и социјална 
политика   

мајчин јазик и литература 

- социологија*  
- психологија 
- социологија 
- граѓанско образование 

специјална едукација и реха-
билитација (дефектологија)  

мајчин јазик и литература 
- психологија*  
- биологија 
- филозофија 

родови студии мајчин јазик и литература 
- филозофија* 
- социологија 
- историја 

семејни студии  мајчин јазик и литература 

- социологија* 
- историја 
- психологија 
- граѓанско образование 
- филозофија 

андрагогија мајчин јазик и литература 

- Педагогија* 
- психологија 
- социологија 
- филозофија 
- граѓанско образование 

приватна и корпоративна 
безбедност  

мајчин јазик и литература 

- одбрана* 
- историја 
- социологија 
- филозофија 

Меѓународни и интеркултурни 
студии 

мајчин јазик и литература 

- историја* 
- социологија 
- филозофија 
- граѓанско образование 

* доколку за првопосочениот предмет кандидатот има оценка, се бодира таа оценка, а во спротивно, по негов избор ќе 
се бодира оценката од друг предмет наведен во листата) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ 

македонски јазик и  книжевност 
македонски јазик и литература (мајчин 
јазик и литература) 

странски јазик (првиот, таму каде што се 
изучуваат 2 странски јазика) 

македонска книжевност и 
јужнословенски   книжевности 

македонски јазик и литература (мајчин 
јазик и литература) 

странски јазик (првиот, таму каде што се 
изучуваат 2 странски јазика) 

албански јазик и книжевност – 
наставна насока 

албански јазик и литература 
странски јазик (првиот, таму каде што се 
изучуваат 2 странски јазика) 

албански јазик и книжевност  - 
преведување и толкување       
                                      мајчин 

албански јазик и литература 
странски јазик (првиот, таму каде што се 
изучуваат 2 странски јазика) 

албански јазик и книжевност - 
преведување и толкување –  
                                  немајчин 

македонски јазик и литература (мајчин 
јазик и литература) 

странски јазик (првиот, таму каде што се 
изучуваат 2 странски јазика) 

турски јазик и книжевност -
наставна насока -          мајчин      

турски јазик и литература 
странски јазик (првиот, таму каде што се 
изучуваат 2 странски јазика) 

турски јазик и книжевност - 
наставна насока -       немајчин 

македонски јазик и литература (мајчин 
јазик и литература) 

странски јазик (првиот, таму каде што се 
изучуваат 2 странски јазика) 

руски јазик и книжевност 
македонски јазик и литература (мајчин 
јазик и литература) 

руски јазик или странски јазик (првиот, 
таму каде што се изучуваат 2 странски  
јазика) 

англиски јазик и книжевност 
македонски јазик и литература (мајчин 
јазик и литература) 

англиски јазик 
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студиска програма прв предмет втор предмет 

германски јазик и книжевност 
македонски јазик и литература (мајчин 
јазик и литература) 

германски јазик 

италијански јазик и книжевност 
македонски јазик и литература (мајчин 
јазик и литература) 

италијански јазик или странски јазик 
(првиот, таму каде што се изучуваат 2 
странски  јазика) 

француски јазик и книжевност 
македонски јазик и литература (мајчин 
јазик и литература) 

француски јазик (првиот, таму каде што 
се изучуваат 2 странски  јазика) 

романски јазик и книжевност 
македонски јазик и литература (мајчин 
јазик и литература) 

странски јазик (првиот, таму каде што се 
изучуваат 2 странски  јазика) 

преведување и толкување 
- англиски/француски јазик 
- англиски/германски 
- француски/ англиски јазик 
- француски/германски јазик 

англиски јазик 
 
француски јазик 

германски или француски јазик 
 
англиски или германски јазик 

општа и компаративна 
книжевност  

македонски јазик и литература (мајчин 
јазик и литература) 

странски јазик (првиот, таму каде што се 
изучуваат 2 странски јазика) 

Педагошки факултет  „Св. Климент Охридски“ 

одделенска настава 
предучилишно воспитание 

мајчин јазик математика 

Библиотекарство мајчин јазик странски јазик 

Факултет за физичко образование, спорт и здравје 

за сите студиски програми мајчин јазик биологија 

Медицински факултет 

општа медицина биологија хемија 

медицинска сестра/техничар биологија 
хемија или еден предмет од листата на 
стручни предмети од здравствена 
струка (по стара или нова програма) 

радиолошки технолози биологија 
физика или еден предмет од листата на 
стручни предмети од здравствена 
струка (по стара или нова програма) 

логопеди биологија 
физика или еден предмет од листата на 
стручни предмети од здравствена 
струка (по стара или нова програма) 

физиотерапевти биологија 
хемија или еден предмет од листата на 
стручни предмети од здравствена 
струка (по стара или нова програма) 

Фармацевтски факултет 

за сите студиски програми биологија Хемија 

Стоматолошки факултет 

за сите студиски програми биологија Хемија 

Факултет за земјоделски науки и храна 

агроекономика биологија математика 

за сите останати студиски 
програми 

хемија 
биологија 

Шумарски факултет 

шумарство 
екоинженеринг и екоменаџмент 

математика 

хемија, биологија, искористување на 
шумите, подигање и одгледување на 
зелени површини, дендрологија, 
информатика, физика, мајчин јазик (по 
избор на кандидатите) 

пејзажно дизајнирање биологија 

хемија, математика, искористување на 
шумите, подигање и одгледување на 
зелени површини, дендрологија, 
информатика, физика, мајчин јазик (по 
избор на кандидатите) 

Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер 

за сите студиски програми 
математика или странски јазик 
(еден предмет по избор на кандидатот) 

нацртна геометрија, информатика, физика, 
хемија, ликовно воспитување, техничка 
механика (по избор на кандидатите) 

Факултет за ветеринарна медицина 

ветеринарна медицина хемија Биологија 

Факултет за драмски уметности 

за сите студиски програми македонски јазик и литература ликовна или музичка уметност 

Факултет за ликовни уметности 

за сите студиски програми по избор на кандидатите по избор на кандидатите 

Факултет за музичка уметност 

за сите студиски програми по избор на кандидатите по избор на кандидатите 

 


